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Tituly a autoři Nakladatelství JOTA získávají významná ocenění:
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– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
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– Mezinárodní cena Egona Ervína Kische - Prémie, KALF 2017
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Miloslav Stingl
– Cena E. E. Kische 2015 za knihu Vúdú, zombie, karnevaly
– Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo a za rozsáhlou literární tvorbu
– Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
– Několikeré ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu GO KAMERA
– Cena E. E. Kische 2012 za knihu Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
– Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012
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Michal Petrov
– Český bestseller 2013 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS
– Mezinárodní čestné uznání E. E. Kische 2014 za knihu Retro ČS
– 3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha festivalu GO KAMERA 2014 za knihu Retro ČS
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Petr Slavík: Blízká setkání
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2016
– 3. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu GO KAMERA 2016
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015
Vladimír Plešinger:
– První cena E. E. Kische 2015 za knihu Amazonie a řeky příběhů
– Cena E. E. Kische 2008 za Knihu Konga
– 2. místo za Knihu Konga v soutěži pořádané v rámci festivalu GO KAMERA 2008
– 1. místo za Knihu Konga v soutěži pořádané v rámci festivalu TOURMAP a TOURFILM 2008
– Cena Zlatého pruhu Polabí za knihu Peru pod kůží u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011
Viliam Poltikovič: Touha po absolutnu
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
Miroslav Zikmund, Petr Horký, Miroslav Náplava a Vladimír Kroc: Století Miroslava Zikmunda
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2018
Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund
– 2. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu GO KAMERA 2016 za knihu Legenda Z + H
– Cena města Lysá nad Labem u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011 za knihu Legenda H + Z
Milan Daněk: Ti, kteří utíkají pěšky
– Cena Petra Jilemnického 2015
Petr Gratias a Pavel Váně: V erbu Progres
– Čestné uznání E. E. Kische 2015
– Nominace na rockovou cenu Břitva 2014 v kategorii Kniha roku
Petr Gratias: Decibely nad Brnem
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015
Alena Thomas: Děláme si to doma sami
– Nominace na cenu Český bestseller 2014 v kategorii Zdraví & životní styl
Vlasta Čiháková Noshiro: Mitsuko
– Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, 2017
– Cena Miroslava Ivanova 2015 za významné dílo literatury faktu
Petr Horký a Miroslav Náplava: Cuba libre
– Cena E. E. Kische 2007
– 1. místo v kategorii Cestovatelské publikace festivalu GO KAMERA 2007
Zdeněk Mahler: Indický hlavolam
– Mimořádná cena Miroslava Ivanova 2013
Zdeněk Meitner, Petr Fiala a Milan Řepa: Kometa – Příběh hokejového klubu
– Regionální hlavní cena Miroslava Ivanova 2012
M. Švihálek, M. Kačor a M. Hýža: Zapomenuté výpravy
– Čestné uznání E. E. Kische 2006
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Martin Fourcade
Můj sen o zlatě
a sněhu
Držitel největšího počtu medailí z olympijských her
mezi francouzskými sportovci, rekordman v počtu
vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru
i vítězství během jedné sezony...
V této knize se Martin Fourcade ohlíží za svou
fascinující životní dráhou. Vzpomíná na dětství strávené v Pyrenejích, na Alpy, kam následoval svého
staršího bratra, a na pohoří Jura, kde sám čelil svému
osudu a otevřel se sobě i ostatním; nevynechává ani
adrenalin Olympijských her ve Vancouveru a triumf
v Soči. Popisuje vnitřní pohnutky, které ho přiměly
překonat jeho limity, odhaluje svou zranitelnost,
a my tak můžeme zahlédnout neuvěřitelnou sílu
jeho charakteru. Mluví o svém životě, o sportu
i o setkání s těmi největšími světovými sportovci.
Jedinečné a autentické svědectví
úžasného člověka, výjimečného
sportovce a vynikajícího tanečníka.
298 Kč, 192 + 16 s.

Autobiograﬁe biatlonové legendy
s předmluvou
Gabriely Koukalové
Z ohlasů čtenářů:

Martin Fourcade,

„Knihu jsem přečetl jedním dechem.
Je to perfektní, čtivá a upřímná zpověď
fenomenálního sportovce!“

vlajkonoš francouzské výpravy na Olympijských hrách
v Pchjongčchangu, má nejlepší bilanci v rámci francouzských zimních sportů. Získal sedm olympijských medailí
(pět zlatých a dvě stříbrné), deset titulů mistra světa v individuálních disciplínách, šest velkých křišťálových glóbů
po sobě v letech 2012 až 2017 a sedmdesát jedna vítězství
v jednotlivých závodech. A ještě neskončil.

„Úžasná knížka o muži, kterého nelze
než obdivovat. Martin Fourcade se ve své
autobiografii skutečně otevřel. Přiznává
vše – to dobré i to špatné – a pouští nás
do svých nejniternějších emocí.“
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Maria Šarapovová
Nezastavitelná
Maria Šarapovová přináší okouzlující a upřímný příběh o tom, jak se z ničeho stala tenisovou hvězdou,
a vypráví i o neustálém boji o to, aby se udržela na
vrcholu.
V roce 2004 všechny ohromila překvapivým
vítězstvím ve Wimbledonu a ze sedmnáctileté Marie Šarapovové se přes noc stala světová senzace.
Několikrát byla světovou jedničkou, vyhrála další
čtyři grandslamové turnaje a stala se jednou z nejlépe vydělávajících sportovkyň na světě. Poprvé zde
vypráví celý příběh svými vlastními slovy. Otevřeně
píše i o pozastavení své činnosti.
Šarapovová se právě vrací na profesionální
okruh, ale jedna věc je jasná: její touha vítězit, která
ji dohnala z veřejných kurtů v Rusku až na upravené
trávníky ve Wimbledonu, se nijak nezmenšila.
„Sibiřská siréna“ se po zákazu činnosti
vrací na tenisové kurty, může její
touhu po vítězství něco zastavit?
328 Kč, 288 + 8 s.

„Abyste pochopili, proč jsem taková
bojovnice, musíte mě poznat,
vědět, odkud pocházím a co všechno
jsem zažila. Seznámit se se mnou
a s mým tátou – jak jsme odletěli
nočním letem z Ruska, když mi
bylo šest. Celý ten bláznivý
příběh. Jinými slovy, musíte
se dozvědět všechno…“
„Šarapovová je pečlivý pozorovatel a její
Neporazitelná je plná prozíravých postřehů.“
Vogue

Maria Šarapovová
je ruská profesionální tenistka, bývalá světová jednička,
v kariéře vyhrála všechny čtyři turnaje Grand Slamu, vyhrála také Turnaj mistryň. Mezinárodní tenisová federace
ji v červnu 2016 potrestala za pozitivní dopingový nález
dvouletým zákazem startu. Na dvorce se po snížení trestu
vrátila letos. Přezdívá se jí Sibiřská siréna, neboť hlasitost
jejích výkřiků na kurtu se vyrovná zvuku sirény.
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Andre Agassi
Open
Otevřená zpověď
Autobiografie Andreho Agassiho je upřímnou výpovědí jednoho
z nejlepších tenistů nedávné minulosti o vlastním životě. Kniha představuje pronikavou sondu do duše i mysli mladého muže, kterému nebylo dopřáno normální dětství a musel se vyrovnávat s dominantním
otcem i sám se sebou a posléze vzdorovat slávě, ztrátě soukromí, zájmu
médií, která ho oslavovala i odsuzovala. V tomto nekonečném boji
hledá smysl svého života a často uvažuje o konci kariéry.
Výjimečný pohled nejen do zákulisí
vrcholového tenisu.

398 Kč, 416 s.

Alex Ferguson, Michael Moritz
Leader
38 let v čele nejen
Manchesteru United
Nejúspěšnější fotbalový kouč všech dob ve své knize analyzuje
zásadní rozhodnutí, která musel za 38 let strávených na trenérské
lavičce jako vůdce udělat, a společně se svým přítelem a spolupracovníkem sirem Michaelem Moritzem z nich vyvozuje závěry,
které poslouží jako ponaučení pro každého, kdo chce být dlouhodobě úspěšný ve sportu, podnikání a v životě vůbec.
Nepostradatelný zdroj inspirace
pro všechny, kteří se chtějí stát leadery!

398 Kč, 344 + 32 s.

Adam Skolnick
Na jeden nádech
Jen málokterý freediver se potopil do takové hloubky jako
Nicholas Mevoli. Nick byl výjimečný mladý muž a přirozený talent: během jediného roku lámal všechny možné rekordy. A zásluhou svého atraktivního vzhledu a mládí se navíc stal i hvězdou.
Když tedy v roce 2013 dorazil na světově nejprestižnější soutěž
v nádechovém potápění Vertical Blue, mělo se všeobecně za to,
že jeho hvězdná kariéra bude pokračovat. Namísto toho se tato
osudová soutěž stala jeho poslední...
Freediving, touha pokořit hranice
lidských možností.

348 Kč, 336 + 8 s.
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Luděk Bukač,
František Suchan
Moje hokejové
století

červenec 2018

Nemusíte být hokejoví fanoušci, aby vás vtáhnul
příběh neobyčejného života Luďka Bukače. Od dětského okouzlení štvanickým zimákem a Zábrodského LTC přes komunistický převrat, jenž změnil
i hokej a přinesl akademicky pojatou tělovýchovu.
Života s nátlakem StB, ale i přímluvou z nejvyšších
míst strany dovolující poznat zblízka NHL šedesátých let.
Luděk Bukač dokázal coby kouč národního
týmu najít recept na dominantní rudou mašinu
osmdesátých let a zrovna tak uřídit tým v časech
překotně bujícího profesionalismu, kdy hráči trenérům přerůstali přes hlavu.
Nakonec narazil. Zjistil, že svět utíká rychleji,
než je on schopen reagovat. Dobrovolně odešel
a sledoval, jakým silám nezabránil proniknout do
českého hokeje.
Teď na to vše poprvé nabízí svůj otevřený pohled.

„Dnes na všechno najdete specializované
učitele a instruktory, od malička přichází naše
děti do kontaktu s odborníky na fyzioterapii,
na výživu, na psychologii... To všechno
je přitom postavené úplně mimo podstatu.
Ztratili jsme přirozenost.“

Autobiograﬁe
české hokejové legendy,
trenéra, který dovedl český
reprezentační tým k titulu
mistrů světa v roce
1985 a 1996.

František Suchan
už během studií na FSV UK začal pracovat v deníku Sport
jako hokejový redaktor. V této roli se účastnil i hokejových
mistrovství světa, od roku 2016 pokračoval jako spolupracovník portálu hokej.cz. Stál u zrodu sportovního magazínu
Bez frází, který přináší krátké životopisy českých sportovců
s výjimečnými životními příběhy. Luděk Bukač si ho vybral
jako autora na základě řady společných rozhovorů.
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Bruce Springsteen
Born to Run
Svůj životní příběh sepisoval slavný písničkář celých
sedm let. Jeho styl se vyznačuje stejnou upřímností,
osobitým humorem a originalitou, jaké svět miluje
v jeho skladbách.
V knize popisuje dětská léta v katolickém prostředí městečka Freehold v New Jersey, kde zažil
„velký třesk“ aneb první vystoupení Elvise Presleyho v televizní show Eda Sullivana. Vypráví, jak
se rozhodl stát se muzikantem a začal pro to dělat
první poslední, vzpomíná na první úspěchy v barových kapelách v Asbury Parku i na vznik slavného
E Street Bandu. S odzbrojující upřímností se vůbec
poprvé dělí i o soukromé zážitky a trampoty, které
inspirovaly jeho nejlepší písně. Mimo jiné se v knize
píše, co vše se skrývá v legendární skladbě Born to
Run, jež dala celému příběhu jméno.
Poutavé vyprávění o Springsteenově
dlouhé cestě k hudebním hvězdám,
ale také drobné připomenutí, že před
sebou samým člověk neuteče nikdy.
květen 2018, 448 Kč, 592 + 16 s.
photo©Frank Stefanko

„Vynikající, až filozoficky laděná a zároveň intimní
procházka rockovým životem. Životem plným,
často ovšem nepříliš veselým. Jeho příběh by bez
téhle dlouhé knihy nebyl úplný. Vlastně se dá říci,
že právě na ni jsme celý jeho život čekali.“
USA Today

Bruce Springsteen
je americký rockový a folkový zpěvák, kytarista a multiinstrumentalista. V USA prodal více než 65 miliónů alb,
celosvětově pak přes 120 miliónů nahrávek. Obdržel také
řadu ocenění, včetně dvaceti Cen Grammy, dvou Zlatých
glóbů a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia.
V roce 2004 byl časopisem Rolling Stone vyhlášen
23. největším umělcem všech dob.

„Jedinečné vzpomínání, při kterém se tají dech.“
Rolling Stone
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Vlasta Čiháková Noshiro
Mitsuko
Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci 19. století za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, byla
jednou z prvních Japonek, jež přicestovaly do Evropy. Její manžel
patřil k nejvzdělanějším a nejvýznamnějším osobnostem rakouské aristokracie. Tato beletrizovaná biografie vypráví dramatický životní příběh této pozoruhodné ženy i její aristokratické rodiny a dětí.
Knihu doplňují i originální kresby Mitsuko a unikátní fotografie.
Beletrizovaná biografie jedné
z nejvýjimečnějších žen minulého století.
398 Kč, 384 + 64 s.

Patricia Gucci
Ve jménu Gucci
Patricia Gucci se narodila sice z láskyplného, ale nemanželského
vztahu. Její narození mohlo stát Alda Gucciho kariéru. Kniha mapuje hluboký milostný vztah Patriciiných rodičů, opírá se o autorčiny vzpomínky, o milostné dopisy, rozhovory s matkou a nikdy
nepublikované fotografie. Je to zároveň i příběh Patricie, která se
ze zcela izolované a před světem tajené malé holčičky stala oficiální mluvčí značky Gucci a v důsledku vnitřního rozvratu mezi
Aldem a jeho syny i univerzální dědičkou po svém otci.
Nejen v módní kůži značky Gucci,
ale i hluboko pod kůží Alda Gucciho.
388 Kč, 320 + 16 s.

Heinz Guderian
Guderian
Vzpomínky generála
Vzpomínky generála poskytují nezkreslený a dramatický popis
vývoje a válečného nasazení obrněných sil, jež spolu s Luftwaffe
tvořily hlavní potenciál bleskové války. Podává také nepodbízivý
portrét vedoucích osobností Třetí říše, které změnily počáteční
vítězství v dlouhou, zničující porážku. Heinz Guderian byl člověk,
který neuvažoval jako byrokrat, muž se silnou vůlí a smělým odhodláním. Tyto vlastnosti z něj učinily vedle Rommela patrně nejznámějšího velitele tankových vojsk druhé světové války.
448 Kč, 548 s.
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Bear Grylls
Bláto, pot a slzy
Bear Grylls ve své bestsellerové autobiografii vypráví
o svém životě nabitém dobrodružstvím. Je upřímný, osobní a dává čtenářům poznat svou skutečnou
osobnost skrývající se za známou televizní tváří.
Každá kapitola se zabývá jedním životním obdobím, ale všechny nesou jedno hlavní poselství – člověk může (a měl) by překonávat i ty nejtěžší životní
překážky, i prohra může být nakonec vítězstvím
a člověk má ohromnou sílu – nejenom fyzickou, ale
i duševní a mravní. Přes všechny úspěchy a slávu
zůstal Grylls skromným, čestným člověkem, kterému
záleží na druhých.
Jeho memoáry jsou poutavé, napínavé, dojemné
a mimořádně inspirativní. Je to „povinná“ četba pro
všechny milovníky adrenalinu a dobrodružství i pro ty,
kteří jsou dobrodruhy v bezpečí a pohodlí svého bytu.
Autobiografie jednoho
z nejznámějších milovníků
dobrodružství a extrémů.
srpen 2018

„Známý extrémní dobrodruh Bear Grylls se dosud
detailům ze svého osobního života vyhýbal –
to se nyní změnilo. Výborně napsané a velmi
osobní, svižné a bezpochyby fascinující čtení.“
D
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g ap
ph
Daily

Bear Grylls
sloužil jako výsadkář u speciálních jednotek SAS a následně
ně
vedl řadu průlomových expedicí do nejvíce nehostinných
ch
částí světa, kterými vydělal miliony dolarů pro dětskou
ou
charitu. V třiadvaceti letech zdolal Mount Everest, a to jako
ko
dosud nejmladší Brit. Brzy navázaly další úspěchy: obeplul
ul
Velkou Británii a Arktidu, večeřel v horkovzdušném balonu
nu
ve výšce sedm a půl tisíce metrů, přeletěl na paraglidu přes
es
vodopády Angel Falls ve Venezuele a také přes Himálaj.

348 Kč,
3 4s
384
s.

398 Kč,
447 s
447
s.

348
34
3
48
4
8 Kč
Kč,,
327
32
27 s.
27
s.

34 Kč,,
348
328
32
28 s.
28
s.

www.miloslavstingl.cz
ww.miloslavstin
ngl.cz

biograﬁe
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Adam Chroust
Stingl Miloslav
Biograﬁe
cestovatelské
legendy

2016

1 298 Kč, 540 s.

ilustrace Eliška Chytková

Významný český cestovatel a spisovatel Miloslav
Stingl po desítkách let zarytého mlčení souhlasil se
zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného
životního příběhu, na který netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů. Fascinující život
autora, který své etnografické výzkumy uveřejnil
ve 43 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu
převyšujícím 17 milionů výtisků, je dodnes opředen mnoha dohady a tajemstvími. Stingl prožil za
hranicemi své země devatenáct let, pojďme se tedy
podívat jeho očima, jak se měnil svět. O překvapivá
setkání se slavnými krajany, vládci a světoznámými
osobnostmi nebude nouze!
„Čtyři tisíce hodin mravenčí práce
daly vzniknout nevšední biografii
fenomenální legendy.“
Zuzana Dorogiová, E15

Exkluzivní publikace s jedinečnými
barevnými ilustracemi, rozkládacími
mapami, velkou nástěnnou
mapou, cestovním pasem, DVD, CD
a jedním originálním překvapením.
Mezinárodní prémie E. E. Kische 2017
Magnesia Litera 2017 za nakladatelský čin
Český Bestseller roku 2016
v kategorii Cestopisy a reportáže
1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování
v rámci festivalu GO KAMERA 2017
1. místo v kategorii Cena diváků za nejlepší knihu
v rámci festivalu GO KAMERA 2017
2. místo v kategorii Polygrafie v soutěži
Nejkrásnější česká kniha roku 2016

Adam Chroust
vystudoval historii na Masarykově univerzitě, dnes působí jako dokumentátor, producent a projektový manažer,
několik let spoluorganizuje Cestovatelské středy v Národním muzeu v Praze. Je milovníkem dějin 19. a 20. století.
Fascinují ho setkání s osobnostmi, do jejichž života se
významně promítají mezníky české a světové historie.
Díky své vášni se spřátelil s cestovatelem a spisovatelem
Miloslavem Stinglem a získal svolení podrobně zmapovat
jeho pozoruhodný životní příběh.

biograﬁe
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M. Zikmund, P. Horký,
M. Náplava, V. Kroc
Století
Miroslava Zikmunda
Tato životopisná kniha přináší osobitý pohled na
bouřlivé dějiny 20. století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků a narodil se
5 měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém, setkal
se s několika prezidenty a seznámil se s Gagarinem
i Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemocného“
kapitalismu...
Kniha rozhovorů, které s Miroslavem Zikmundem vedli Petr Horký, Vladimír Kroc a Miroslav Náplava, přináší také dosud nezveřejněné informace ze
života tohoto výjimečného cestovatele, které nezazněly ani ve stejnojmenném filmu. Text je doplněn
bohatou obrazovou přílohou s množstvím unikátních fotografií.
Nechme si vyprávět příběh minulého
století mužem, který jej zažil...

598 Kč, 433 s
s..

„V mém mládí byly cestopisy Hanzelky a Zikmunda
velmi známé a já jsem je jako chlapec také četl.
Patřilo k všeobecnému vzdělání je znát.“

Také
v limitované
edici s DVD
a propiskou

Miroslav Zikmund
procestoval v letech 1947–1950 společně s Jiřím Hanzelkou v osobním automobilu Tatra 87 čtyřicet čtyři zemí
Evropy, Afriky a Jižní Ameriky, v letech 1959–1964 dvěma
vozidly Tatra 805 země Asie, Austrálie a Oceánie. Celkem
projeli 83 zemí světa. Jejich 18 knih bylo přeloženo do
11 jazyků a vyšly nákladem cca 6,5 milionu výtisků. Po roce
1970 nesměli publikovat, některé knihy zůstaly v rukopisu
nebo vyšly v ineditní podobě.

STOLETÍ
CESTOPIS ŽIVOTEM

MIROSLAVAZIKMUNDA

748 Kč, 433 s.
1 698 Kč, 356 + 464 + 433 s.

edice

cestopisy
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Miloslav Stingl
Očarovaná Havaj
Havaj, očarovaná Havaj, prý nejkrásnější země světa,
souostroví proslulé svými polynéskými obyvateli,
melodickou hudbou, surfaři, obrovitými orchidejovými plantážemi a vulkány Mauna Keou a Mauna Loou,
sopkami, které se tu rodí i dnes. Souostroví známé
svými prý nejkrásnějšími plážemi světa – Waikiki
a Kaanapali. Země snad s nejlepším podnebím planety. O všech těchto přiléhavých i falešných superlativech „očarované Havaje“ hovoří legendární český cestovatel a etnograf Miloslav Stingl. Na základě četných
výzkumných cest odkrývá i ty tváře dějin a kultury
této vzdálené tichomořské země, o nichž nemáme
dosud tušení.
Aktualizované vydání provází krásné ilustrace,
autorovy dobové snímky a nádherné fotografie jednoho z nejznámějších současných cestovatelů a fotografů Jiřího Kolbaby.
Vyprávění o nejkrásnější části Země
lidí z pera legendárního cestovatele
a s fotografiemi Jiřího Kolbaby.
398 Kč, 334 s
s..

M. Stinglovi byla udělena cena E. E. Kische
za celoživotní dílo, Stříbrná medaile u příležitosti
předávání pamětních medailí Senátu Parlamentu
ČR a jeho knihy získaly mnoho dalších ocenění.

www.miloslavstingl.cz

Miloslav Stingl
je významný český cestovatel, etnograf a spisovatel. Mnohokrát se osobně setkal s řadou domorodých kultur a tyto
své zážitky zpracoval v četných knihách. Na cestách strávil
20 let, navštívil kolem 150 zemí a američtí indiáni kmene
Kikapú ho zvolili svým čestným náčelníkem.

Jiří Kolbaba
český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů
planety, více než 130 zemí světa.

348 Kč

398 Kč

328 Kč

368 Kč

348 Kč

298 Kč

248 Kč

cestopisy
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Miroslav Náplava
Plavby „sebevrahů“
Na primitivních
plavidlech napříč oceány

348 Kč, 232 + 40 s.

K největším dobrodružstvím 20. století patří plavby
odvážlivců na primitivních plavidlech napříč oceány.
Jména Thor Heyerdahl nebo Eric de Bisschop vešla
do historie mořeplavby. Opomíjeným hrdinou, který se v 50. letech 20. století vydal s vorem Kantuta
napospas vlnám Pacifiku, byl Čech Eduard Ingriš. To
však nebylo jediné Ingrišovo dobrodružství. Za první
republiky začal jako hudební skladatel. Po odchodu
z Československa prožil dramatické období, kdy se
téměř bez prostředků protloukal Jižní Amerikou, aby
se nakonec i tam stal obdivovaným hudebníkem,
posléze filmařem a mořeplavcem. Podával si ruku
s prezidenty, přátelil se s hollywoodskými celebritami, jeho filmová hudba byla nominována na Oscara,
byl poradcem spisovatele Ernesta Hemingwaye.
A v rodné zemi upadl takřka v zapomnění!
S úvodním slovem Thora Heyerdahla jr.,
Miroslava Zikmunda, Miloslava Stingla,
Petra Horkého a Niny Ingrišové.

Třetí vydání Plaveb „sebevrahů“ vychází 71 let
po úspěchu legendární plavby voru Kon-Tiki.
Také v limitované edici s CD, obsahujícím písně
E. Ingriše, doplněné přednesem A. Strejčka.

Miroslav Náplava
EDUARD

INGRIŠ

je autorem úspěšného filmového dokumentu o Albánii
a desítek jiných cestopisných reportáží a filmů. Společně
s Petrem Horkým napsali několik knih, bestseller Cuba
Libre byl oceněn mj. Cenou E. E. Kische. Jako editor se podílel na vydání dvousvazkového výboru z díla cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda Legenda H+Z.

MUŽ, KTERÝ MĚL BÝT ZAPOMENUT
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s CD 498 Kč

358 Kč, s DVD 498 Kč,
228 s.
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Příběhy mořeplavců
Češi a Slováci,
kteří obepluli svět
Kdy a proč napadlo naše mořeplavce obeplout svět? Jak se dá
v našich podmínkách postavit loď? Co vše během plaveb zdolali
a do jakých úskalí a nebezpečí se dostali? Co jim plavba dala
a naopak vzala? Kudy vede nejkratší cesta ze srdce Evropy na
moře? Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek naleznete
v této jedinečné publikaci, která zahrnuje i množství faktografických údajů o technických parametrech konkrétních lodí
a informací nezbytných ke znalosti mořeplavby.
Kniha je bohatě provázena fotografiemi, dobovými materiály a samostatně vloženou mapou s vyznačenými trasami.
Doplňují ji krásné ilustrace.
Jedinečná kniha o historii české
a slovenské mořeplavby.
598 Kč, 465 s.

Mapa plaveb jako BONUS

Milan Švihálek, Miroslav
Kačor, Marek Hýža
Zapomenuté výpravy
60 příběhů o českém
cestovatelském srdci
Příběhy o lidech, kteří v posledních dvou stoletích pomáhali
přes veškerou nepřízeň, lhostejnost a nepochopení doby otevírat našemu národu okno do světa. Čtenář může v knize nalézt
odpověď na základní otázku, na kterou si museli odpovídat
lidé uzavření v zemi bez možnosti svobodně cestovat. Kde se
vzalo jejich odhodlání, čím byli motivováni a proč jejich touha
po širém světě dokázala překonat všechny překážky?
Kniha, která vám prošlape cestu do světa.

598 Kč, 855 s.

cestopisy
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Bonusy:
dosud nezveřejněné
dobové dokumenty,
barevný komiks o výstupu
na Kilimandžáro,
původní pas
Miroslava Zikmunda
a další zprávy
z dobového tisku.

598 Kč, 356 s.

Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
Legenda H+Z
Legenda H+Z je průřezem všech dvanácti společných cestopisů H+Z. Vybrané
kapitoly dokládají neuvěřitelnou pracovitost a schopnosti autorů. Jejich texty
vynikají profesionálním publicistickým stylem, vysokou jazykovou a literární
úrovní. Desítky let staré texty, které jsou do knihy zařazeny bez jakýchkoliv
editorských zásahů, překvapují svou nadčasovostí a poetikou. Kniha je vybavena bohatou obrazovou přílohou s mnoha doposud nepublikovanými snímky
z archivu Hanzelky a Zikmunda.

Legenda Z+H
Příloha:
unikátní barevný plakát
Miroslav Zikmund – Jiří Hanzelka



598 Kč, 464 s.

798 Kč, 328 s.

  

Druhá cesta Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky vede tentokrát přes Blízký východ, monzunovou Asii, Indonésii, Japonsko a asijskou část bývalého
Sovětského svazu. Dvojice legendárních cestovatelů vyrazila ve dvou vozech
Tatra 805 v roce 1959 a do Československa se vrátila roku 1964. Neuvěřitelný
úspěch slavily jejich knihy, které vycházely ve stotisícových nákladech. Vybrané kapitoly z nich aktuálně upravil Miroslav Zikmund — první cestu po Africe
a Americe tedy nyní doplňuje druhá cesta Asií a vytváří tak ucelené dvousvazkové dílo, přesvědčivé svou nadčasovostí.

Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund,
Miloslav Stingl, Rudolf Švaříček
Tamtamy času
Pomyslní sokové z vrcholu cestovatelské popularity publikují poprvé společně, aby se podělili o své zážitky z jedinečného ostrova Nová Guinea. Kromě
materiálů těchto největších es našeho cestování přináší kniha i rozsáhlý
text Rudolfa Švaříčka o dobrodružných výpravách hluboko do nitra ostrova.
Knize na barvitosti ještě přidává fakt, že se její autoři liší nejen v čase, ale
i v úhlu pohledu. Každý z nich je jiný, svérázný. Vzhledem k tomu, že počty
zemí, které každý z nich navštívil, se počítají v desítkách, mají s čím srovnávat.

Vladimír Plešinger
Amazonie a řeky příběhů

398 Kč, 344 s.

Amazonka je největším veletokem světa, „sladkým mořem“, a její nedostupnost je magnetem, který k ní od samotného objevení v 15. století
přitahoval objevitele, dobrodruhy, kartografy i cestovatele. Někteří byli
vedeni čistě vědeckými pohnutkami, jiní hledali naleziště zlata a kaučuku
nebo bájná zlatá města. Všichni trpěli hladem, odolávali nájezdům hmyzu
i nepřátelských indiánských kmenů a jen málo z nich se vrátilo domů do
Evropy, aby o fascinujícím koutu světa podali svědectví.

cestopisy
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Michal Vičar
Embéčkem kolem světa
Kniha Embéčkem kolem světa je inspirativním cestopisem, zachycujícím s humorem patálie cesty kolem zeměkoule, který vás bude bavit od začátku do konce. Současně je i příručkou přežití pro ty, kterým v garáži nedočkavě dřímá auto
po dědečkovi! Je možné embéčkem objet zeměkouli bez jakýchkoliv znalostí
automechaniky? Jsou nebezpečnější venezuelští leguáni nebo ruští policajti?
Jaká úskalí skýtají silnice na dálném východě? Kteří celníci jsou nejpřísnější?

cena
s DVD
428 Kč
328 Kč, 296 s.

Petr Slavík
Blízká setkání
Blízká setkání nejsou jen exkluzivní obrazovou publikací plnou nádherných
fotografií, za kterou jejich autor obdržel řadu mezinárodních ocenění, ale
i pestrou mozaikou dobrodružných příběhů plných lásky k přírodě a jejím obyvatelům. Na jejích stránkách si zatančíte s vlky na zamrzlém jezeře, budete
ležet pod čtyři sta kilovým grizzlym, hledat skřítky v temnotách filipínských
pralesů nebo jen tiše naslouchat volání africké noci.
598 Kč, 256 s.

Lucie Drbohlavová
Hedvábnou stezkou
Mozaika barev, vůní, osudů
Sledujte stopy dávných karavan až do Střední Asie, samého srdce Hedvábné
stezky. Zde stávala velkolepá města, na jejichž vyhlášených bazarech se prodávalo zboží putující z nejrůznějších koutů Asie do Arábie a Evropy. Začtěte se
do vyprávění o pohnutých osudech tamních lidí, nechejte se okouzlit barvitostí a rozmanitostí místních kultur, seznamte se s paradoxy středoasijských
dějin v příbězích psaných s humorem a nadhledem.
398 Kč, 384 s.

Jiří Kolbaba
Šest kontinentů – Příběhy
z cest
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba si intenzivně plní své klukovské sny. Náruživě cestuje a sbírá po celém světě informace, obrázky exotické přírody
a lidských tváří. Poté, co navštívil okolo sta zemí všech šesti kontinentů
planety, připravuje četné fotovýstavy, besedy a diashow. Několik desítek
příběhů, postřehů a fotografií tohoto známého dobrodruha nás zavede
doslova do celého světa.

398 Kč, 168 s.

edice

opravdové příběhy

opravdové
příběhy
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Horolezci
Příběhy velké odvahy
a dobývání
Kniha napsaná ve spolupráci s Royal Geographical
Society a The Alpine Club popisuje příběhy průkopníků, kteří si podmanili závratné výšky naší
planety. Kromě dechberoucích příběhů vytrvalosti
a odolnosti v ní najdete i profily více než stovky
dobyvatelů hor, od Hannibala až po Hillaryho,
s nimiž budete moci prožít jejich triumfy i tragédie.
Zápisky z deníků, fotografie a mapy z dosud nepublikovaných archivů vám přiblíží historicky nejvýznamnější výstupy. Dozvíte se o pozoruhodných
vědeckých objevech, které formovaly běh lidských
dějin, a užijete si příběhy o velké odvaze, přátelství
a dobré náladě tváří v tvář nepřízni osudu. To vše
dělá z knihy Horolezci fascinující čtení pro každého
s duchem dobrodruha.
listopad 2018, 360 s., 252x301 mm

Velkoformátová, celobarevná, fotograﬁcká
a nadstandardně obsáhlá publikace, kompletně
mapující historii světového horolezectví.

opravdové
příběhy
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Milan Vranka
Hory byly
jejich osudem
Zcela nové, aktualizované a doplněné vydání velmi
úspěšné knihy o slavných slovenských a českých
horolezcích, které spojovala láska k horám a horolezectví. Bohužel spojila je i smrt, kterou našli
předčasně v horách. Ivan Bortel v peruánskych
Andách, Milan Kriššák a další záchranáři po havárii
vrtulníku ve Vysokých Tatrách, Jozef Psotka na Everestu, šest Slováků pod lavinou na Pamíru, tři po
pádu na Pumori, Juraj Kardhordó na Manaslu, Jindro Martiš pod Annapurnou, Pavel a Ondrej Pochylí
ve Vysokých Tatrách, Karel Jakeš v Belianskych
Tatrách, Vladimír Plulík na Broad Peaku. Životy Juraja Weinczillera a Ivana Gálfyho ukončila zákeřná
choroba. Všichni jmenovaní i mnozí další zaplatili
nejvyšší daň za své sny. Za sny, které nejenom snili,
ale i uskutečňovali...
Hory jako osudová láska.
červen 2018

Výjimečná kniha o českých
a slovenských horolezcích,
kteří posunuli hranice nejen
alpinismu, ale za svou odvahu
zaplatili tu nejvyšší daň.

Milan Vranka
je novinář, spisovatel, autor nebo spoluautor třiceti knih.
Krom jiného se editorsky a spoluautorsky podílel na čtrnácti ročenkách z knižní řady Kronika športu, je spoluautorem hokejových titulů Útek do špičky a Sme majstri světa.
Byl editorem olympijské publikace XXII. zimné olympijské
hry Soči 2014 a je autorem i řady knih s horolezeckou tematikou. Jeho kniha Ztraceni na Everestu vyšla i v češtině.
288 Kč, 176 + 24 s.

opravdové
příběhy
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Reinhold Messner
Pád nebes
Žádná hora na světě nemá tak nezaměnitelný obrys jako Matterhorn. Ze
všech stran působí nepřístupně... První dobytí Matterhornu je příběhem
o přátelství, které se rozpadlo, o souboji dvou výprav, o zklamání i o velké
tragédii. Mimořádně poutavá kniha nejslavnějšího horolezce současnosti
se dotýká témat spojených s lidským bytím a základními etickými hodnotami, jako jsou odpovědnost, důvěra a zrada.
328 Kč, 252 s.

Mick Conefrey
Duchové K2
Mick Conefrey přináší v této poutavé knize barvitý popis prvních pokusů o dobytí vrcholu K2 i fascinující vhled do složitého dědictví jejího
prvovýstupu. Mapuje historii, ve které hned několik velkých a úspěšných
mužů propadlo kouzlu K2. Pro všechny se tato hora stala posedlostí, ale
ani jednomu nepřinesla štěstí.
Duchové K2 je mistrovské dílo horolezecké literatury, vystavěné na
napětí a obsazené samými tragickými hrdiny a výstředními snílky.
348 Kč, 368 s.

Joe Simpson
Setkání se smrtí
Joe Simpson dokázal z hlediska vysokohorského horolezectví skoro nemožné. Se zlomenou nohou, opuštěný, obklopen ledovými stěnami,
ovlivněn halucinacemi, hladový a žíznivý se doplazil do základního tábora. Spolu s ním prožíváme vteřinu za vteřinou jeho dilema – žít – vzdát
se, žít – vzdát se, vzdát se – žít. Pevná vůle a odhodlání nevzdat se v podmínkách sebekrutějších dokázaly, že život zvítězil.
Předloha filmu Pád do ticha.

228 Kč, 184 s.

Peter Zuckerman,
Amanda Padoanová
Pohřbeni v oblacích
V srpnu 2008 zahynulo na K2 za jediný den 11 horolezců. O lezcích ze západního světa byla napsána hromada knih a natočeno několik dokumentů.
V centru celé tragédie tehdy ale stáli dva Šerpové – Čiring Dordže a Pemba
Gjalje. Nejenže sami jako zázrakem přežili, ale svým hrdinským počínáním
navíc zachránili několik dalších životů.

338 Kč, 302 + 16 s.
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Laurence Gonzales
Umění přežít
Za deset let od svého prvního vydání přispěl bestseller Laurence Gonzalese nejen k záchraně mnoha lidí v těch nejodlehlejších pustinách, ale i k ozdravným změnám v životech
bezpočtu běžných čtenářů. Kombinace dobrodružného vyprávění, vědeckých poznatků o přežití a praktických rad pomohla
lidem – od nejvýznačnějších byznysmenů přes armádní důstojníky a pedagogy až po lékaře a psychiatry – pochopit, jak
účinněji zvládat stres, vyhodnocovat rizika a rozhodovat se
pod tlakem.
Kniha přispěla k záchraně mnoha lidí
v krizových životních situacích.
Pravdivé příběhy o zázračných přežitích
i náhlých úmrtích.

328 Kč, 328 s.

Sungdžu Lee,
Susan McClellandová
S každou padající
hvězdou
Přežil jsem dětství
a dospívání v Severní
Koreji

298 Kč, 272 s.

S každou padající hvězdou je hutně podaná autobiografie
severokorejského chlapce, který se ve dvanácti letech musel
naučit žít na ulici a postarat se o sebe. Aby vůbec přežil, vytvořil
s několika dalšími dětmi gang, naučil se krást, prát se i žebrat.
Sungdžu barvitě líčí svůj drsný příběh a popisuje, jaké to je,
když si nedospělý kluk musí najednou vystačit se skupinkou
„bratrů“ z ulice, hladovět a prožívat strach z věznění nebo
i popravy. Naděje je často jediné, čeho se dá držet. Tyto poutavé vzpomínky rozkrývají čtenáři odlišnou kulturu, kde mnohé
z toho, co považujeme za samozřejmé, vůbec neexistuje.
S každou padající hvězdou jsem věděl,
že jsem svobodě blíž.

opravdové
příběhy
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Mary Sharrattová
Extáze
Alma Mahlerová,
múza slavných mužů
První polibek dostala od slavného malíře Gustava Klimta. Věhlasný skladatel Gustav Mahler se do ní zamiloval na první pohled a za pár týdnů ji požádal o ruku.
Proslulý básník a romanopisec Franz Werfel ji popsal
jako „jednu z mála skutečně magických žen, jaké vůbec
existují“. Kdo však byla ta, které padali k nohám nejvýznačnější muži období secese? Na prahu dospělosti
touží krásná Alma vyniknout jako hudební skladatelka.
Rodí se zcela nová éra příležitostí pro ženy a Alma je odhodlaná tuto atmosféru využít. Zamiluje se do skladatele Gustava Mahlera, který je téměř o dvacet let starší.
Mahler však podmiňuje sňatek tím, že se jako jeho choť
vzdá komponování. Zůstane Alma, zachvácená láskou
i obdivem ke Gustavovu nadání, věrná sobě a své vášni
pro umění?
Kniha, která vám zlomí srdce
a svede vás přesně tak,
jako to uměla Alma Mahlerová.

Mary Sharrattová
je americká spisovatelka, která posledních sedm let žije
v anglickém hrabství Lancashire. V roce 2005 zvítězila
v literární soutěži o cenu WILLA a postoupila do finále
o Knižní cenu Minnesoty. Je autorkou několika oceňovaných románů a byla také koeditorkou kontroverzní
beletristické antologie Bitch Lit, která oslavuje ženské
antihrdinky, silné ženské osobnosti porušující veškerá
pravidla.

říjen 2018

„Nepředvídatelná a často dojemná cesta Almy
Mahlerové od úvah ke skutečné nezávislosti
na stránkách Extáze dramaticky ožívá. Autorka
obratně evokuje atmosféru Vídně z přelomu
(dvou předešlých) století prodchnutou hudbou
a uměním a vrací Almě Mahlerové její právoplatné
místo v dějinách nejen jako postavy inspirující
významné osobnosti ve svém okolí, ale také
jako talentovanou umělkyni samu.“
C. W. Gortner,
autor bestsellerů
Marlene, Božská Coco,
Zpověď Kateřiny Medicejské

opravdové
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Maude Julienová,
Ursula Gauthierová
Pod zámkem
Byla jsem obětí
sektářského otce

298 Kč, 240 s.

I po více než padesáti letech si Maude Julienová pamatuje ten zvuk, když se za ní zavřela mříž. Její otec
právě koupil pochmurný dům obklopený parkem
v oblasti Saint-Omer. Maude, které tehdy byly tři
roky, zde bude žít zavřená, aniž by kdy šla do školy,
aniž by kdy měla přátele. Je také uzavřená psychicky, protože patriarcha chce ze své dcery udělat
„nadčlověka“. Musí se učit překonávat strach, nouzi,
bolest i samotu, aby byla schopná uskutečnit poslání,
k němuž ji předurčil. Až po dlouhé době pochopí, že
její otec, vysoký hodnostář zednářské instituce, vytvořil závratný projekt, v němž ona hraje hlavní roli.
Jak se zbavit tak extrémního vlivu? Kde najít sílu
uniknout z takového zajetí?
Svědectví ženy, která byla obětí
svého úchylného sektářského otce
a později se stala psychoterapeutkou.

„Ta kniha je jako úder pěstí. Je to dílo, z něhož
je patrné, že zrálo celá desetiletí.“
www.dhnet.be

Maude Julienová
žila od necelých čtyř let do devatenácti uvězněná rodiči ve
velké vile na severu Francie. Studovala psychologii v USA,
Kanadě a ve Francii, v roce 1994 si zařídila ordinaci v Paříži. Dnes je uznávanou terapeutkou, specializuje se na
traumata a pomoc lidem, kteří se ocitli v područí, např.
rodiny nebo sekty. V roce 2014 vydala knihu Pod zámkem,
v níž popisuje výchovné metody a peklo, které prožila.

opravdové
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Lucie Hlavinková
Sestry Foxovy
Kam odejdou duše zemřelých? Kam se poděje podstata člověka, kterého jsme milovali? Mohou se mrtví
vracet a komunikovat s námi? Na tyto odvěké otázky
přinesly odpověď milionům zoufalých pozůstalých
sestry Foxovy v Americe druhé poloviny 19. století.
Lidem přestávají stačit staré náboženské odpovědi na otázky, které po staletí trápí lidskou zvědavost.
Moderní doba přináší úžasné vynálezy, proč by si tedy
duchové z říše mrtvých nemohli najít cestu, jak se
spojit s námi živými a odhalit tak tajemství posmrtného života?
Poptávka po komunikaci s mrtvými je obrovská,
lidé všech společenských vrstev jsou ochotni platit
jakékoliv peníze, jen aby nalezli útěchu. U mladých,
okouzlujících a nevinně vypadajících dívek, vyhledávaných médií, se dveře netrhnou. Jenomže cena za
slávu, peníze a zbožnou úctu je vysoká...
... když slyší hlasy ze záhrobí...
298 Kč, 272 s.

Fascinující příběh sester Foxových,
zakladatelek spiritismu.
Byly skutečně obdařeny
nadpřirozenými schopnostmi,
nebo jen bujnou fantazií?
Lucie Hlavinková
se narodila a celý život žije v Brně. Věnuje se učení a psaní, v roce 2015 vyhrála literární soutěž „Hledá se autor
bestselleru“ nakladatelství Fragment se sci-fi povídkou
Seance, v roce 2016 pak vyhrála literární soutěž Albatrosu
s příběhem pro děti Projekt pes (ten můj). Svůj první příběh
napsala v šesti letech a v té době v ní uzrálo přesvědčení,
že „až bude velká“, stane se spisovatelkou...
Více na www.lucie-hlavinkova.cz.

Lucie Hlavinková své čtenáře brzy potěší novým
strhujícím příběhem na pomezí psychologického
románu a historické detektivky. Apatykář vás
přenese na počátek 20. století do malebného
Štramberka, kde ovšem nic není tak idylické,
jak se na první pohled zdá...

opravdové
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Jiří Plachý
Emil Boček. Strach
jsem si nepřipouštěl
Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující.
Narodil se roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na
konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových
bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako
mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat
do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli
za sebou operační lety během druhé světové války.
Jako pilot-stíhač 310. stíhací perutě RAF má za sebou
26 operačních letů. Emil Boček říká, že z dosud žijících
pilotů RAF on je ten úplně nejmladší.
Je jen málo dosud žijících válečných
hrdinů, veteránů bojů 2. světové
války, kteří můžou vydat svědectví.
Generálmajor Emil Boček je jedním
z nich.
298 Kč, 264 + 32 s.

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.,
enyaP .D .C

Kniha vychází za finanční podpory
statutárního města Brna
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Jana Vrzalová
Zasnoubena se smrtí
Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností 20. století.
Rodiči vychována v silném vlasteneckém duchu, obdařena talentem na
jazyky, analytickými schopnostmi, obrovskou odvahou, jíž převyšovala
i muže té doby, po vzniku protektorátu Čechy a Morava všechny své
schopnosti vynaložila na osvobození rodné země. Za své aktivity byla
nacisty popravena a její život, který obětovala pro budoucnost dalších
generací, byl téměř zapomenut.
Již brzy také jako rozhlasová četba na pokračování.

298 Kč, 333 + 36 s.

Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která přežila
holocaust
Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské
rodiny, která přežila hrůzy 2. světové války. Stejně jako v případě Deníku
Anny Frankové jde o dílo mezinárodního významu, jež se stalo součástí
paměti lidstva.

348 Kč, 204 s.

Post Bellum
Místa Paměti národa
Příběhy lidí a míst kolem nás
Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí českých a slovenských
dějin. Ukáže vám, že místa, která každý den míjíte, nejsou tak obyčejná, jak
vypadají, a lidé, které každý den potkáváte, jsou mnohdy opravdovými
hrdiny. Hrdiny, již mají co říct dalším generacím a jejichž hlas by neměl
být opomenut.

498 Kč, 496 s.

Hope Jahrenová
Když šeptá listí
Příběh stromů a mého života
Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři laboratoře, v nichž studuje stromy, květiny, semena a půdu. Autorčin zkoumavý pohled na rostliny
a její bystrá pozorování oživují každou stránku této nevšední knihy. Otevře
vám dveře ke krásným a složitým mechanismům uvnitř každého listu, stébla
trávy a okvětního lístku, a tím navždy změní váš pohled na svět přírody.

328 Kč, 336 s.
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Karel Richter
Přes krvavé řeky
Čs. východní odboj
bez cenzury a legend
Kniha přináší objevná, často až překvapivě neznámá
fakta o československém východním odboji za druhé
světové války. Díky názorové svobodě, zpřístupnění
nejutajovanějších archivních dokumentů a možnosti
většího časového nadhledu se autorovi podařilo vrátit
této kapitole dějin Čechů a Slováků, zkreslené později
komunistickou cenzurou či různými legendami, historickou pravdivost.
Publikace popisuje období, kdy se na Východě
začínal formovat náš odboj, a končí v předvečer Slovenského národního povstání. Kniha je doslova nabita
faktografickými informacemi, doplněnými svědectvím
účastníků bojů (prostých vojáků i jejich velitelů), vyprávěními obyvatel ukrajinských vesniček, vzpomínkami osobností, úryvky z dopisů, tehdejšího tisku,
z projevů politiků...
Kniha vychází v aktualizovaném
a rozšířeném vydání.

348 Kč, 374 s.

„Rád bych dodatečně ulevil svému svědomí a napravil
vlastní podíl viny na tom, že pravda o našem východním
odboji byla za vlády komunismu účelově zkreslována
podle politických potřeb ÚV KSČ. Tato kniha – i její druhý
svazek Apokalypsa v Karpatech – je tedy dílčí splátkou
celoživotního dluhu v mé osobní vojenskohistorické
bilanci.“

PhDr. Karel Richter, CSc.,
je český spisovatel, historik, publicista a překladatel. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii,
pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém
ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let a zabývá
se zejména zpracováním vojenských konfliktů novodobé
historie. Je autorem několika desítek významných publikací literatury faktu a spolupracuje také s tiskem, rozhlasem,
televizí a filmem.

398 Kč, 496 s.
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Stephen E. Ambrose
Bratrstvo neohrožených
Kniha představuje práci vynikajícího historika o pozoruhodné
rotě armády USA. Kromě bojových úspěchů, mezi něž patří
excelentní výkony při invazi v Normandii, v bojích v Ardenách
nebo v Holandsku, Ambroseho zaujal zvláštní vztah mezi jejími příslušníky, který přetrval dlouhá desetiletí po skončení
války. Titul je tedy vedle podrobného popisu výcviku a bojů
roty E od Normandie až po obsazení Hitlerova „Orlího hnízda“
také sondou do mezilidských vztahů elitních vojáků, popisem
vzniku řady přátelství „na život a na smrt“ a také pohledem
na západní frontu druhé světové války očima řadového amerického vojáka.
Slavná literární předloha stejnojmenného
televizního miniseriálu HBO.

298 Kč, 360 s.

Giles Milton
Když Hitler bral kokain
a Stalin vyloupil banku
Giles Milton je mistrovský vypravěč historických příběhů.
V poutavé próze Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku
uvádí 50 těch nejbizarnějších historických „perliček“. Budete
se podivovat nad příběhy, které se čtou jako fikce, a přitom jsou
zcela pravdivé.
Přečtete si o Hiróovi Onodovi, japonském vojákovi, pro nějž
druhá světová válka skončila až v roce 1974; o tom, jak Agatha
Christie v roce 1926 na jedenáct dní záhadně zmizela; o Mallorym, který možná jako první člověk zdolal Mount Everest; nebo
o tom, kdo doopravdy zabil Rasputina.
Věděli jste o tom, že Hitler bral kokain?
Nebo že Stalin vyloupil banku? Že mrtvola
Charlieho Chaplina byla ukradena a zloději
za ni požadovali výkupné?
278 Kč, 183 s.
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David I. Kertzer
Papež a Mussolini
Kertzer ve své knize přináší překvapivé důkazy o tom, že Pius XI. hrál
klíčovou roli v upevnění Mussoliniho moci. Výměnou za podporu
Vatikánu navrátil Mussolini církvi mnoho privilegií, o které přišla.
A tak církev nejenže neprotestovala proti tomu, že se s Židy zachází
jako s občany druhé kategorie, naopak ducemu poskytla nejpádnější
argumenty, proč proti nim přijmout takto přísná opatření.
Znepokojující příběh tajného spojenectví
mezi papežem Piem XI. a Benitem Mussolinim.
Pulitzerova
cena 2015

488 Kč, 535 s.

Ian Baxter
Tábor smrti Osvětim
V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Březinka
přišlo o život přes milion lidí. Nespočet dalších zde zemřelo na
následky nemocí a vyhladovění. Kniha Tábor smrti Osvětim je mrazivou skicou vykreslující toto hanebné zařízení. Zhruba 250 fotografií opatřených podrobnými popisky a doprovodným textem
nám přibližuje, jak se Osvětim vyvinula z brutálního pracovního
tábora na počátku války v doslova továrnu na smrt.
Unikátní fotografie z válečných archivů.

328 Kč, 130 s.

Jiří Rajlich
Karel Janoušek. Jediný
československý maršál
Tato publikace pojednává o dramatických životních osudech
armádního generála in memoriam Karla Janouška, jenž byl za
2. sv. války nejvyšším představitelem čs. letectva ve Velké Británii.
Zákopy italské a ruské fronty, boje legionářů na sibiřské magistrále, budování prvorepublikové čs. armády, hrdinná epopej
čs. letců, to vše a mnoho dalšího tvoří kulisy této knihy.
Armádní generál Karel Janoušek byl
oceněn in memoriam nejvyšším státním
vyznamenáním Řádem Bílého lva I. třídy.

378 Kč, 304 + 144 s.
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Benny Morris, Ian Black
Mossad
Izraelské tajné války

448 Kč, 558 s.

Autoři předkládají jednu z nejrozsáhlejších a nejrespektovanějších studií o historii izraelských tajných služeb od počátků
20. století až do roku 1991. Čtenář se dozvídá o leckdy až úsměvných počátcích budování izraelského zpravodajského aparátu
před druhou světovou válkou a začíná tak chápat klíčovou roli
prvních příslušníků tajných služeb pro vznik Izraele.
Pohled na dějiny arabsko-izraelského konfliktu
prizmatem izraelských zpravodajských služeb.

Joby Warrick
Vzestup Islámského státu
Pod černou vlajkou teroru
Činy tohoto nejvýraznějšího nestátního ozbrojeného aktéra současnosti jsou nepřehlédnutelné – a jak by také mohly být, když
kromě boje se skutečnými zbraněmi se mu daří úspěšně útočit
i na mediální sféru a podmaňovat si internet. Tato kniha na pomezí žurnalistiky a beletrie je zdatným průvodcem po současnosti
a historii této skupiny.
Strhující svědectví o zrodu a vzestupu
organizace, která děsí celý svět.
398 Kč, 416 s.

Pulitzerova
cena 2016

Juan Reinaldo Sánchez,
Axel Gyldén
Skrytý život Fidela Castra

328 Kč, 264 s.

Juan Reinaldo Sánchez, který měl v letech 1977 až 1994 na starosti Fidelovu bezpečnost, ví o muži přezdívaném „Líder máximo“ vše. Po celá léta mu sloužil se srdcem bijícím pro revoluci.
Až do dne, kdy se z důvodu vnitřní neshody se „šéfem“ rozhodl
požádat o odchod do výslužby. Za svou opovážlivost byl však
uvržen do vězení. Tam, v odporně páchnoucí kobce plné švábů,
dává sám sobě slib, že odhalí světu Fidelovu odvrácenou tvář.
První kniha, díky níž nahlédneme do soukromí
Fidela Castra.
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Max Hastings
Tajná válka
Špioni, šifry a odbojová
hnutí 1939–1945
Kniha Maxe Hastingse rozhodně není vyčerpávajícím líčením tajné války ve druhé světové válce.
Autor se zaměřil na konkrétní přiblížení prostředků,
jaké obě strany v této tajné válce používaly, a postav, které je ovlivnily. Většina publikovaných děl
se zaměřuje na výzvědnou činnost té které země,
Hastings se ale v této knize rozhodl zkoumat otázku
výzvědné činnosti v celosvětovém měřítku. Je málo
pravděpodobné, že se odtajní další skutečnosti –
možná kdyby Vladimir Putin zpřístupnil sovětské
archivy...
Tato publikace je skvěle propracovaná a především historicky podložená a přesná. Ačkoli mnohé
akce popisuje velmi detailně, je čtivá a nechybí v ní
(na pozadí tragických událostí druhé světové války)
ani humor.
Výjimečná kniha o výzvědné činnosti
během 2. světové války.

listopad 2018, 498 Kč, 640 s.

The New York Times bestseller

Fascinující vyprávění,
které vás přenese za oponu,
do světa tajných služeb
a špionů.
Sir Max Hastings
je autorem čtyřiadvaceti knih, tématem mnoha z nich
je právě válka. Studoval na univerzitě v Oxfordu, po roce
ale odešel. Stal se zpravodajem, hlásil pro BBC televizi ze
šedesáti čtyř zemí. V letech 1986 až 2002 byl šéfredaktorem novin Daily Telegraph, poté redaktorem v Evening
Standard. Získal mnoho cen v oblasti žurnalistiky i za své
knihy, naposled literární ocenění za mnohaleté příspěvky
k vojenské historii.

„Hastings obratně těží ze svého daru zkombinovat
znalosti a čtivost v tomto fascinujícím přehledu
operací tajných služeb za 2. sv. války. To vše Hastings
přináší ve své knize, kterou by si měl pořídit každý,
koho 2. sv. válka zajímá.“
Publishers Weekly

edice

beletrie
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Ransom Riggs
Sirotčinec slečny
Peregrinové
pro podivné děti
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka
velice podivných fotografií. Strašidelný příběh jako
dělaný pro Tima Burtona.
To vše čeká na odhalení v knize Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti, nezapomenutelném
románu, kde děj a děsivé fotografie přináší jedinečný
čtenářský zážitek. Náš příběh začíná strašnou rodinnou
tragédií, která přivede šestnáctiletého Jacoba k cestě na
vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky sirotčince slečny Peregrinové pro podivné
děti. Když Jacob bloumá jeho opuštěnými ložnicemi
a chodbami, ukazuje se postupně, že děti slečny Peregrinové byly víc než podivné. Byly možná nebezpečné.
Možná byly na opuštěném ostrově drženy v jakési karanténě z velmi dobrých důvodů. A nějak – i když to zní
jako něco nemožného – jsou možná stále naživu.
Knižní předloha stejnojmenného
filmu Tima Burtona.

298 Kč, 358 + 8 s.

www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

349 Kč

349 Kč

339 Kč

Ransom Riggs
vyrostl na Floridě, ale nyní je jeho domovem kraj podivných
dětí – Los Angeles. Byl odchován duchařskými příběhy
a britskými komediemi, což zřejmě vysvětluje, proč píše
takové romány, jaké píše. Existuje nenulová možnost, že je
právě teď u vás doma a pozoruje vás z úkrytu pod postelí.
(Běžte to prověřit. Počkáme na vás.) Pokud tam není, vždy
ho najdete na Twitteru na adrese @ransomriggs nebo
na ransomriggs.com.
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Bear Grylls
Let duchů
Bývalý elitní voják Will Jaeger, zdrcený brutálním
únosem a nejspíš i vraždou manželky a syna, uteče
až na samý konec světa, aby se tam skryl a pokusil se znovu nalézt klid. V africkém vězení, kde trpí
neprávem, je však objeven a přinucen podniknout
ještě jednu poslední misi. Má vést ostře sledovanou
expedici do odlehlé amazonské džungle. V temném
srdci tohoto ztraceného světa leží záhadné letadlo
z druhé světové války, stroj, který střeží výbušné
tajemství. Temné síly udělají všechno pro to, aby
válečný letoun zůstal navždy utajen, a Will Jaeger,
aniž cokoliv tuší, jde proti nim.
Když se přidá k týmu bývalých elitních bojovníků,
zmocňuje se ho neodbytný pocit, že vrak letadla
ukrývá i odpověď na otázku, kterou už tak dlouho
hledá: jaká je totožnost únosců jeho ženy a syna.
Jedna téměř neproveditelná mise.
A jedině Will Jaeger má odvahu
ji podniknout.
podniknout.

Gryllsovy dobrodružné
televizní pořady patří mezi
nejsledovanější na světě –
našly si zhruba 1,2 miliardy
diváků
ve dvou stech zemích.
diváků v

398 Kč, 447 s.
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Katarzyna Bonda
Masařka
Forenzní psycholožka Saša Zaluská se účastní tradiční běloruské svatby, během níž se stává svědkem
dramatických událostí. Unesená nevěsta je další
ženou spojenou s místním podnikatelem, která
beze stop zmizí. Mezitím dochází v okolních lesích
k opakovaným nálezům lidských pozůstatků. Každým z těchto neobjasněných případů se okrajově
mihne stejné auto – mercedes „masařka“. Navíc
začínají vycházet najevo pochmurná tajemství
obyvatel města, jež jsou pevně spjata s minulostí.
V roce 1946 četa jednoho z tzv. „prokletých vojáků“
protikomunistického odboje provedla pogrom proti
obyvatelům místních pravoslavných vesnic. Před
Sašinýma očima se tak poklidné městečko proměňuje v arénu krvavého vyřizování účtů, během nějž
v plné síle ožívají polsko-běloruské spory.
Není zločinu bez oběti.
Detektivní thriller nejslavnější polské
autorky, „Královny polské krimi“.
srpen 2018

Knihy K. Bondy se v Polsku
okamžitě po vydání staly
naprostým bestsellerem
a porazily i tituly Stephena
Kinga a Joa Nesbøho.
Katarzyna Bonda
je v současnosti nejpopulárnější autorkou kriminálních
románů v Polsku. Do polské prózy vnesla nový typ hrdiny –
tzv. investigativního psychologa. Je autorkou několika
románových bestsellerů, mj. knihy Dívka o půlnoci, která
vyšla česky v Nakladatelství JOTA. Napsala také několik
kriminálních dokumentů a učebnici tvůrčího psaní. Profesí
je novinářka a scenáristka.

Nová kniha o talentované
é
forenzní psycholožce Saše
e
Zaluské. Psychologické
portréty zločinců ji krok
po kroku zavedou k odhalení
en
ní
přízračného tajemství z vlastní
asttní
minulosti...
398 Kč, 560
0s
s..
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Geoﬀrey Household
Drsný muž
Sir Robert odjíždí do nejmenované středoevropské
země, aby zde provedl atentát na jednoho krutého
diktátora. Vůdce a jeho přátelé pořádají hon. Zatímco se společnost dobře baví, v křoví ukrytý muž
si připravuje pušku s dalekohledem. Hodlá zabít
Vůdce. Výstřel ale mine cíl a vzápětí je muž zadržen
strážci... Ani nejkrutější mučení však Sira Roberta
nepřiměje k řeči. Nepřátelé se ho chtějí zbavit, a tak
ho shodí ze skály. On ale šťastnou náhodou přežije
a dává se na útěk. S vypětím všech sil se vrací do
rodné Anglie, kde se ukrývá v nehostinné krajině,
odkázán jen sám na sebe. Je pronásledován několika nepřáteli, neví dne ani hodiny, kdy zemře. Jeho
zoufalá situace ho přivádí až na hranici života a smrti
a testuje jeho odvahu, výdrž a odhodlání... a z lovce
se stává lovená zvěř...
Mistrovské dílo Geoffreyho
Householda, klasika thrillerů 30. let
20. století, se vrací mezi bestsellery
současnosti.
298 Kč, 232 s.

„Ten nejlepší příběh, který byl kdy napsán
o tématu útěku a pronásledování.“
The Times

Román byl několikrát
zﬁlmován, v současné době
se chystá nové zpracování
s Benedictem Cumberbatchem
v hlavní roli.
„Jsem nadšený, že budu pracovat
na přenesení jednoho z nejcennějších
anglických románů na stříbrné plátno.“
Benedict Cumberbatch

Geoﬀrey Household
se narodil v Bristolu v roce 1900, vystudoval prestižní
Magdalen College v Oxfordu a poté pracoval po celém
světě, vč. východní Evropy, USA, Středního východu a Jižní
Ameriky. Zastával nejrůznější profese, byl mj. bankéřem,
prodejcem a autorem encyklopedií. Za 2. světové války
sloužil u britské tajné služby. Zemřel v roce 1988.
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Alexander Boldizar
Ošklivec
Mužduk Ošklivec IV. je stopětatřicetikilový horal ze
Sibiře, přeborník ve vrhání balvanů, jehož domovinu
ukradne americký právník a chystá se z ní udělat
motýlí rezervaci pro bohaté turisty. Aby získal zpět
zemi i čest svého národa, vydává se Mužduk na
právnickou fakultu Harvardovy univerzity, aby se
naučil vrhat slova namísto balvanů. Na dobrodružné
cestě, která ho ze Sibiře zavede do USA i Afriky,
bojuje s druhými studenty, povstalci z řad Tuaregů,
profesory práva, černou magií, byrokraty, úpalem,
postmodernisty a nakonec i s časem a prostorem.
Tato divoká existenciální komediální kniha vypráví
příběh chybujícího, pochybného hrdiny a jeho boje
proti stroji formujícímu ty, kteří vládnou našemu
světu.
Někdo ve volném čase hraje fotbal,
někdo vrhá balvany...
Alexander Boldizar, první Slovák,
který se stal na Harvardu doktorem
práv, pracoval jako pseudogejša
a baví se házením balvanů.

červen 2018

Kniha získala řadu ocenění:

Alexander Boldizar
se stal prvním Slovákem, který odpromoval na Právnické
fakultě Harvardovy univerzity. Poté pracoval jako ředitel
umělecké galerie na Bali, advokát v San Franciscu a v Praze,
pseudogejša v Japonsku, poustevník v Tennessee, paleontolog na Sahaře, nosič v Arktidě... V současné době žije ve
Vancouveru.

Nejlepší kniha roku 2016, celkový vítěz
Velké ceny CAC17
Somerset Prize za nejlepší beletristické dílo
roku 2016
dvojnásobný finalista (beletrie, humor)
Knihy roku Indies 2016, konference
Americké asociace knihoven
Nejlepší kniha roku 2016: Best Fiction
podle Entropy Magazine
Nejlepší beletristická kniha roku 2016:
A Year End List podle Book Scrolling
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Christina Doddová
Žena, která
nemohla křičet
Merida Falconová je úchvatná krasavice, trofejní
manželka, která má, zdá se, všechno... až na to,
že nemůže mluvit. Celých devět hořkých let posluhovala bohatému starému manželovi, po jehož
smrti mizí... a znovu se objeví ve Virtue Falls
s novým jménem, novým vzhledem a plánem, jak
se pomstít muži, kterého milovala, ale který ji zradil.
Všechno však změní náhodné setkání s bývalým
milencem. Merida je rozpolcená mezi touhou po
pomstě a dlouho potlačovanými city. Bude mít
dost času odhalit pravdu o událostech, k nimž došlo
před devíti lety? Protože někdo ve Virtue Falls pronásleduje a krutým způsobem vraždí ženy. Merida
stojí před otázkou – kdo je tím vrahem? Snaží se
snad už navždy umlčet ženu, která nemohla křičet?
Povinná četba pro milovníky
romantiky i napětí.
348 Kč, 368 s.

„Spletitý příběh vyprávěný svižným tempem,
překvapivé zvraty a k tomu lišácký humor,
lehký dotek nadpřirozena a široká paleta
zajímavých a různorodých postav.
Čtenáři budou nadšeni.“
Kirkus Reviews

„Mega talentovaná Doddová přichází se
skutečně ohromujícím dílem plným záhad,
nebezpečí a romantiky.“
Romantic Times

Christina Doddová
je úspěšná americká autorka dlouhé řady romantických
příběhů s historickou či detektivní zápletkou. Její díla, oceňovaná čtenáři i kritikou, se pravidelně umísťují na předních příčkách seznamů bestsellerů. Žena, která nemohla
křičet je součástí série o Virtue Falls, odlehlém městečku
v západním Washingtonu, plném záhad, tajemství a zločinu.
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Colson Whitehead
Podzemní železnice
Cora je otrokyně na bavlníkové plantáži, kde lidé žijí
v příšerných podmínkách. Vede se jí ještě o něco hůř
než ostatním, odvrhla ji i černošská vesnice. Caesar,
otrok, kterého páni nedávno přikoupili, vypráví
Coře o podzemní železnici a přesvědčí ji k riskantnímu
útěku na sever.
Ve Whiteheadově pojetí nepředstavuje Podzemní železnice jen historický krycí název pro síť
tajných cest, dráha tu získává i fyzickou podobu.
Strojvůdci skutečně obsluhují ilegální podzemní
tratě a tunely. Coru a Caesara odváží na sever zchátralý nákladní vagon, který hluboko pod povrchem
země s námahou táhne parní lokomotiva.
Whitehead mistrně vykresluje formy násilí páchaného na černoších v období před občanskou válkou a jeho vyprávění postupně přerůstá ve velkou
americkou ságu.
Podzemní železnice nevypráví jen
o zoufalém odhodlání jedné ženy,
která touží uniknout hrůzám otroctví,
nabízí nám i působivou reflexi dějin.

květen 2018
328 Kč, 328 s.

Pulitzerova
cena 2017

„Zažere se vám to až do morku kostí, usadí se to
tam a zůstane... Je to mimořádný počin.“
Oprah Winfreyová

Colson Whitehead
je velmi úspěšným autorem románů a držitelem Pulitzerovy ceny. Získal také podporu Nadace Johna D. a Catherine
T. MacArthurových a Guggenheimovy nadace. Žije v New
Yorku.

Bestseller The New York Times
Vítěz Pulitzerovy ceny
Vítěz National Book Award
Vítěz Andrew Carnegie Medal for Excellence
in Fiction
Finalista The Man Booker Prize
Jedna z nejlepších knih roku podle The New York
Times, The Washington Post, NPR, The Boston Globe,
The Seattle Times, HuffPost, Esquire, Minneapolis
Star Tribune.
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Steve Toltz
Tekutý písek
Aldo je podvodník (on tvrdí, že je podnikatel)
a hlavně věčný smolař. Není schopen ani úspěšně
spáchat sebevraždu, byť se o to opakovaně pokouší. Nakonec dospěje k přesvědčení, že je tedy
nejspíš nesmrtelný. Má smůlu ve všem, až to vypadá, že si na něj osud opravdu zasedl. Dokonce
i jeho nejlepší přítel Liam, sám neúspěšný spisovatel
a policajt, o něm mluví jako o „známém příživníkovi
a zoufalci“. Když se jednoho dne Aldo propadne
na samé dno, Liama napadne, že jeho příští kniha bude pojednávat právě o Aldově nekonečném
sledu životních proher a katastrof a o jeho zoufalé
snaze získat zpět životní lásku. To, co začíná jako
pokus o zachycení Aldových opakujících se životních katastrof, se postupně mění v hluboký příběh
o víře a přátelství...
Kniha, díky níž si uvědomíte,
jaké máte v životě štěstí.

říjen 2018

…oslnivé, neuvěřitelně vtipné,
zneklidňující a naprosto
nezapomenutelné…
Toltzův debut Zlomek celku byl nominován
na prestižní cenu Man Booker Prize
a Guardian First Book Award.

Steve Toltz
se narodil v Austrálii a studoval na University of Newcastle.
Po studiích hodně cestoval, žil v Montrealu, Vancouveru,
New Yorku, Barceloně a Paříži a pracoval jako kameraman,
učitel angličtiny, soukromý detektiv či scenárista. Nyní se
věnuje psaní, je ženatý a má malého syna.
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Jennifer Skutelsky
Hrob kolibříka
Vysoko v Andách, ve fiktivní vesnici fiktivní jihoamerické země se chystají oslavy Dne nezávislosti
spojené s pohanskými zvyky, které jsou noční můrou lékaře Morena, a to zvláště poté, co ovdověl
a stíhají ho výčitky svědomí, že nedokázal zachránit svou milovanou ženu. Jeho žal a zmatek
vystupňuje nález mrtvé mladé ženy s podivným
tetováním a připevněnými křídly kondora, která
se nápadně podobá Morenově zesnulé manželce.
Celou knihou se proplétá několik témat a motivů. Nádherná, skoro až mystická líčení přírodních
scenérií se prolínají s pověrami a temnými stránkami společnosti ovládané bezcitnou diktaturou zkorumpovaných politiků a drogových kartelů. Řídký
vzduch navozuje u některých postav vidiny a někdy
je obtížné rozlišit, co je pravda a co halucinace.
V zemi, která pečlivě skrývá svá
tajemství a pohřbívá své hříchy,
není pro cizince příliš bezpečno.
298 Kč, 224 s.

Jennifer Skutelsky
se narodila v Jižní Africe a nyní žije se svou dcerou a třemi zvířecími mazlíčky v San Franciscu. Její první kniha
Breathing Through Buttonholes: The Story of Madeleine
Heitner se dostala na seznam knihovny Yad Vashem, a její
vzpomínky Tin Can Shrapnel jsou finalistou knižní ceny Erica
Hoffera. Hrob kolibříka získal cenu Clark-Gross Award
v kategorii román. Věnovala se baletu a sochařství, ale nyní
se její práce točí kolem knih.

Nahlédněte do temného
a dráždivého světa,
ve kterém se tento magický
román odehrává, a buďte
si jisti, že vás tento svět
jen tak nepustí.
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Dolores Redondo
Toto všechno ti dám
Když se slavný spisovatel Manuel Ortigosa dozví,
že jeho partner Álvaro zemřel při dopravní nehodě,
je to pro něj zdrcující zpráva. Ale není poslední.
Po příjezdu do Galicie, kde Álvaro zemřel, zjistí, že
policie případ rychle uzavřela jako tragickou nehodu. Manuel se dostává k jedné z nejmocnějších
galicijských rodin, která si přísně střeží své soukromí. Nečekaně získává dva spojence: tvrdohlavého
a podezíravého policistu a Álvarova přítele – a zpovědníka – z let semináře. Společně skládají střípky
z Álvarovy minulosti a jeho dvojího života, aby odhalili pravdu o jeho záhadné smrti. Nicméně ve stínu šlechtických privilegií Manuel odhalí síť korupce
a zrady, která se pro něj může stát osudovou pastí,
stejně jako se jí stala pro muže, kterého miloval.
Mezinárodní bestseller o tajemstvích
a lžích jednoho muže, které přivedou
jeho partnera do podivného domu
plného cizinců...
květen 2018, 398 Kč, 560 s.

Román Toto všechno ti dám
získal Cenu nakladatelství
Planeta za prózu za rok 2016.
„Galicijské Twin Peaks.“
La Razón
Dolores Redondo
je autorkou slavné trilogie Baztán, nejpopulárnější španělské detektivní série posledních let, která získala statisíce
věrných čtenářů a byla přeložena do třiceti jazyků po celém
světě. Redondo je španělskou literární kritikou považována
za jednu z nejoriginálnějších autorek detektivních románů
a všechny její další knihy byly přijaty s nadšením.
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Lucy Vineová
Sexy chaotička
Ellie Knightová je stejná jako ty. Její život se nevyvíjí
zrovna podle jejích představ. Někteří lidé by o ní asi
řekli, že je sexy chaotička, ale kdo z nich má život
doopravdy v pořádku?
Je den svatého Valentýna a Ellie, po schůzce,
na kterou její partner nedorazil, pojídá ve skladu za
barem nutellu. Ale single nemusí být ten nejosamělejší počet, že ne? Vrátí se domů ke svým divným
spolubydlícím. S kocovinou se vydá do práce, ze
které chtěla už dávno odejít. Všichni přece nenávidí
svoje zaměstnání! Ellie možná neplní „oficiální
životní plán“, ale přesnost se přeceňuje.
Vtipný příběh o dozrávání hrdinky,
s nímž se ztotožní každá single dívka
z generace mileniálů. Zábavná Bridget
Jonesová pro novou generaci.

srpen 2018

„Závan čerstvého vzduchu, který zručně
rozvrací některá největší klišé literatury
pro ženy. V každé kapitole vás čeká
přinejmenším jeden okamžik naprostého
sebepoznání.“
Stylist

Lucy Vineová
žije v Londýně a pracuje jako novinářka na volné noze.
Pravidelně přispívá do časopisů Grazia, Heat, Cosmo, Stylist
a Marie Claire. Každý týden také píše sloupky pro Grazia
Daily. Protože už měla plné zuby šťastných konců, které
vídala ve filmech, rozhodla se napsat vlastní knížku a výsledkem je Sexy chaotička. Nyní pracuje na druhém románu.

„Nejvtipnější knížka, jakou jsem za poslední,
velice dlouhou dobu četla. Ellie Knightová
bude vaše nové alter ego a dokonalý
prostředek proti vlezlým příbuzným,
kteří se neustále vyptávají, kdy už potkáte
někoho milého.“
Cosmopolitan
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Claire Cameronová
Poslední
neandrtálská žena

červen 2018

Přesuňme se 40 000 let zpět... Zemi brázdí poslední
rodina Neandrtálců. Zdrcující zimu jich přežilo
málo, ale Dívka, nejstarší dcera, právě dospívá a její
rodina je rozhodnutá najít jí vhodného partnera.
Nesmlouvavá země si ale vybírá svou daň a zanechává Dívku samotnou, aby se starala o nalezence
Skrčka, a vydala se na pouť s cílem zjistit, co ještě
zbylo z jejího druhu. Nebezpečná zima se rychle
blíží a Dívka si uvědomuje, že má šanci svůj lid zachránit, i když to znamená obětovat kus sebe sama.
Současnost... Archeoložka Rosamunde Galeová
pracuje až do pozdní fáze těhotenství ve snaze
odkrýt nově nalezené ostatky neandrtálské ženy
předtím, než porodí. Oba příběhy spojené sdílenou
zkušeností porodu a raného mateřství zkoumají
často tabuizovaná témata života ženy.
Úchvatná story dvou žen, které od
sebe dělí tisíce let, ale spojeny jsou
epickým příběhem, jenž je obě
promění.

„Claire Cameronová nás znovu spojuje
s naší minulostí, s počátky lidstva. Přinutí
nás soucítit s lidmi, kteří obývali zemi před
velmi dlouhou dobou, a nejen to, dokonce
i s nimi prožívat – to je opravdu velký úspěch.“
Herman Koch,
autor románu Večeře

„Silný román, který vás rozpláče. A taky
rozesměje. Cameronová lehce a bez námahy
osidluje dva světy dvou velmi odlišných žen
a ukazuje nám, že nakonec nejsou zdaleka
tak odlišné.“
Marcy Dermansky,
autorka knihy The Red Car

Claire Cameronová
je autorkou několika románů, The Bear se stal v Kanadě
bestsellerem číslo jedna. Její texty se objevily v The New
York Times, v Globe and Mail, v Los Angeles Review of Books
a v časopise Salon. Píše také pro internetový magazín
The Millions. Její nejnovější kniha Poslední neandrtálská
žena vyšla v několika jazycích a sklízí úspěchy po celém
světě. Cameronová žije v Torontu s manželem a dvěma syny.
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Grady Hendrix
Exorcismus mé
nejlepší kamarádky
Přátelství Abby a Gretchen započalo v den oslavy
Abbyiných desátých narozenin a pokračovalo až na
střední školu. Jedna druhé byla vždy oporou, dokázaly se bláznivě bavit, vymýšlet ztřeštěnosti, chodit
na dlouhé noční procházky či později jezdit na projížďky v Abbyině starém autě. Byly kamarádky na
život a na smrt...
Až do oné osudné noci, kdy se s Gretchen stalo
něco podivného, si obě dívky myslely, že jejich přátelství nemůže nic ohrozit. Když se Gretchen ztratí
v lese, zažívají Abby a další dvě spolužačky při jejím
celonočním hledání muka – co když už ji nenajdou
živou? Gretchen se nakonec objeví – trochu otřesená, ale na první pohled v pořádku. Něco se jí ale
té noci stalo a Gretchen už není tou dívkou, co dřív,
tedy... ne tak úplně.
Konec 80. let... Temné síly, o kterých
nevíme, zda jsou skutečné, a proti nim
stojící opravdové přátelství.
červenec 2018

Kniha byla zařazena mezi
10 nejlepších hororových titulů
na Goodreads Choice Awards.

Grady Hendrix
je americký spisovatel, novinář a scenárista. Pracoval jako
knihovník, novinář a filmový kritik. Pravidelně psal pro
Playboy, The New York Post, Film Comment a Variety. Je jedním ze spoluzakladatelů Newyorského festivalu asijských
filmů. Napsal již několik románů, v nichž se vždy mísí prvky
hororu a fantasy, je také spoluautorem několika komiksů
a oplývá neotřelým humorem.

„Jeden z těch úžasných románů, které
jsou sice psány ve třetí osobě, ale přesto
si dokážou čtenáře získat natolik, že žije
a dýchá spolu s hlavní hrdinkou a jen
málokdy mu dojde, že příběh vlastně
nevypráví přímo ona.”
April Gosling,
Boulder Book Store
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Adam Kay
Jak jsem se (ne)stal
doktorem
Vítejte ve světě, který má 97hodinový pracovní
týden. Vítejte ve světě, kde se dělají rozhodnutí
o životě a smrti. Vítejte ve světě s nepřetržitou tsunami tělesných tekutin. Vítejte ve světě, kde vyděláváte míň než automat na nemocničním parkovišti.
Dejte sbohem svým přátelům a vztahům. Vítejte
v životě mladého lékaře.
Když Adam Kay poprvé vkročil na nemocniční
oddělení, rázem si uvědomil, že na medicíně je
neučili spoustě věcí... Jeho deníky z první linie
státního zdravotnictví – potají nadrápané po
dlouhých nočních šichtách, nekonečných dnech
a prošvihnutých víkendech – jsou střídavě legrační,
děsivé a srdcervoucí. V knize se dočtete vše o životě
mladého lékaře, a také pár věcí, které byste raději
ani vědět nechtěli. A ano, může zanechat jizvy.
Kniha, která vás přesvědčí,
že humor a bolest patří k sobě.
červen 2018

„Fantastická kniha. Smála jsem se tak
divoce a často, že jsem se málem zadusila,
ale zároveň je kniha také velice dojemná
a důležitá.“
Cathy Rentzenbrink,
autorka knihy Poslední akt lásky

„Stejná jako naše státní zdravotnictví –
tato kniha je plná naděje, zoufalství,
zázraků, katastrof a toho nejostřejšího
šibeničního humoru. Velice zábavné
čtení s velice alarmujícím poselstvím.“
Chris Addison, britský komik

Adam Kay
je komik a scenárista pracující pro televizi a film. V mládí
vystudoval medicínu a poté šest let pracoval jako porodník
a gynekolog. Po odchodu ze zdravotnictví se začal věnovat
psaní sitcomů pro BBC a další britské televizní kanály.
V současnosti vystupuje v celé řadě televizních a rádiových
pořadů, na hudebních festivalech i akademických akcích.
Žije se svým přítelem v západním Londýně.
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Craig Russell
Kde se skrývá ďábel
Kde se skrývá ďábel je výjimečný a temný historický
thriller, který se odehrává v Československu třicátých let dvacátého století. Jeho hlavní hrdina
Viktor Kosárek je mladý psychiatr, který přijíždí do
psychiatrické léčebny v odlehlém hradě na kopci,
aby zde pronikl do šílených myslí místních nejnechvalněji proslulých pacientů, takzvané „Ďábelské
šestky“ – šesti nejnebezpečnějších vrahů v celé
střední Evropě.
Ve vesnicích pod hradem mezitím dojde
k sérii záhadných vražd a místní obyvatelé jsou přesvědčeni, že v nich mají prsty chovanci zdejšího
blázince.
Šest spoutaných monster.
Zabiják na svobodě.
Gotický thriller plný napětí a emocí.

září 2018

„Tak úžasně napsaný thriller, že ve mně
vyvolává touhu stát se ještě lepším
spisovatelem.“
Christopher Brookmyre,
skotský spisovatel,
autor románu Quite Ugly One Morning

Craig Russell
pracoval jako policejní důstojník, spisovatel na volné noze
a kreativní ředitel. Je uznávaným autorem detektivních
románů, za které získal mnoho prestižních ocenění. Jeho
knihy byly přeloženy do dvaceti tří jazyků.

„Jestliže hledáte nějaký nový výrazný
a vzrušující hlas v kriminální literatuře,
pak nemusíte chodit daleko, je tady
Craig Russell.“
Mo Hayder,
autorka bestselleru Panenka a dalších
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Madeleine Rouxová
Dům fúrií
Poté co utekla ze školy, kde byly tělesné tresty na
denním pořádku, je sedmnáctiletá Louisa nadšená, že se jí podařilo najít práci jako pokojská
v penzionu. Ale brzy po jejím příjezdu do Coldthistle
House si začíná uvědomovat, že záhadný majitel
penzionu, pan Morningside, svým hostům nabízí
kromě ubytování ještě další služby. Penzion není
ani zdaleka místem odpočinku, je spíše místem
soudu, a pan Morningside a jeho zvláštní personál
jsou pověřeni vykonat spravedlnost na těch, kteří
byli v minulosti ušetřeni.
Louisa se začíná obávat o mladého muže jménem Lee, který není stejný jako ostatní hosté. Je charizmatický a milý a Louisa ví, že je možná na ní, aby
ho zachránila před neodvratným osudem. Ale jak
v tomto domě plném lží může vědět, komu věřit?
Kniha je doplněna přízračnými
ilustracemi a fotografiemi, které
oživují podivný svět, ve kterém
je hranice mezi lidmi a duchy
opravdu tenká.

říjen 2018

Nový horor od autorky
série Asylum, bestselleru
e New York Times.

Madeleine Rouxová

368 Kč
304 s.

368 Kč
336 s.

368 Kč,
326 s.

pochází z Minnesoty a je hrdou absolventkou Beloit
College v oboru tvůrčí psaní a herectví. V současnosti žije
a pracuje ve Wisconsinu, kde si mezi prací na nové knize
s apokalyptickou tematikou pochutnává na místním pivu.
Její knihy se prodávají nejen v USA, ale také v Británii,
Francii, Austrálii a na Tchaj-wanu. Na internetu se s ní můžete setkat na adrese www.madeleine-roux.com.
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Zoe Sugg
Girl Online
Penny má tajemství. Pod přezdívkou Girl Online si
začne psát blog o svém životě – o klucích a kamarádkách, o trablech, ale také o záchvatech paniky
a úzkosti, kterými trpí.
Když ji ovšem na školním představení potká ten
„největší trapas na světě“ a situace začne být na
všech frontách na pováženou, rodiče ji vezmou s sebou na pár dnů do New Yorku. A tam Penny potká
Noaha: úžasného charismatického muzikanta a vůbec poprvé v životě se doopravdy zamiluje. A jak jinak
(je přece blogerka!), o své pocity se upřímně podělí
se všemi čtenářkami svého anonymního blogu.
Jenomže Noah má taky svoje tajemství. A kvůli
němu její anonymita na webu jednoho dne praskne
jako mýdlová bublina – a v ohrožení se neocitne
jenom ona, ale i její vztahy k nejbližším přátelům.
První román Zoelly, jedné
z nejúspěšnějších blogerek
současnosti, kterou každý
měsíc na YouTube sleduje
víc než 12 milionů fanoušků!

298 Kč, 360 s.

„Girl Online je skvělou ukázkou dobře zvládnutého
žánru romance. Autorka ale míří i na vážné problémy,
s nimiž se dnešní generace teenagerů často potýká,
jako je kyberšikana nebo ztráta anonymity na internetu.“
Soňa Nováková, iLiteratura.cz

Zoe Sugg alias Zoella
má osmadvacet let a žije v Anglii. Její videa na YouTube
sleduje každý měsíc více než dvanáct milionů lidí. Zoella
spustila svůj videokanál v roce 2009 a její příspěvky se zabývají tématy, jako jsou móda, kosmetika či životní styl, ale
nevyhýbá se ani závažnějším otázkám spojeným s životem
dnešních teenagerů. Má více než dvanáct milionů odběratelů na YouTube, téměř šest milionů na Twitteru a více než
devět milionů na Instagramu.

298 Kč, 359 s.

298 Kč, 368 s.
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C. D. Payne
Z hovna bič
Co si asi tak může člověk slibovat od života, když ho
osud obdaří ne zrovna přitažlivým zjevem, mizerným zrakem, předčasnou plešatostí a navrch jménem Daniel Richard Nixon? Nejspíš nic moc. Takže
žádný div, že je z Dannyho v osmatřiceti osaměle
žijící muž se špatně placeným zaměstnáním, těžce
závislý na alkoholu a nikotinu. A když pak v práci
dojde k reorganizaci a jeho místo zruší pro nadbytečnost, je to už vyloženě na mašli. Na druhou stranu by ale mohlo být i hůř. Čeká na Dannyho nová,
úžasná kariéra v maloobchodním prodeji či v psychoterapeutické praxi? Najde konečně spřízněnou
duši, s níž by kráčel životem? Na všechny tyto i další
otázky vám odpoví nejnovější humoristický román
C. D. Payna.
Nová kniha autora kultovního
Mládí v hajzlu, plná břitkého
humoru...
A tentokrát dokonce i básní!
298 Kč, 286 s.

C. D. Payne

298 Kč, 328 s.

od 198 Kč

ilustrace Jiří Mičkal

je americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu. Vystudoval
historii evropských zemí na Harvardu, poté se živil jako
redaktor, grafik, reklamní textař či fotograf. Měl asi třicet
zaměstnání a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia
Press, muzeu karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma
County, severně od San Francisca.
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Trevor Baxendale
Doctor Who:
Dávný čas
Kroniky Půvabu
Phaeroni zmizeli již před miliony let. Cestovali napříč
hvězdami po stezkách z času a prostoru a zanechali
po sobě jen pár stop. Ale co se Phaeronům vlastně
přihodilo? Někteří věří, že je vyhladila nějaká nezastavitelná síla... jiní tvrdí, že se vyhladili sami.
Ale co když je ve skutečnosti zastihl mnohem
strašlivější osud?
V daleké budoucnosti objeví lidstvo poslední
phaeronskou stezku – a Doktor s Clarou se vydávají
odhalit, kam tato stezka vede. Každý z výzkumného
týmu ví přesně, po čem pátrat – ale pouze Doktor
ví přesně, co naleznou.
Protože kromě Doktora nikdo nezná pravé tajemství Phaeronů: obludné tajemství, tak mocné
a strašlivé, že muselo být pohřbeno v nejhlubším
hrobu ve vesmíru.
Dávný čas je novým příběhem
odehrávajícím se ve vesmíru kultovního
britského sci-fi seriálu Doctor Who.

298 Kč, 272 s.

288 Kč, 244 s.

278 Kč, 200 s.

398 Kč, 416 s.

Trevor Baxendale
píše licencovanou beletrii už od roku 1988, kdy mu v nakladatelství BBC Books vyšel jeho první whoviánský román
s názvem The Janus Conjunction. Kromě řady povídek,
komiksů a scénářů k rozhlasovým hrám píše i romány
z prostředí Torchwoodu nebo Blake´s 7.

278 Kč, 264 s.

278 Kč, 252 s.
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Jesper Bugge Kold
Zimní muži

348 Kč, 376 s.

Dva bratři, Karl a Gerhard, žijí klidným životem v rodném Hamburku.
K moci se ovšem dostává Adolf Hitler a oběma bratrům se začíná otřásat
země pod nohama. Proti své vůli se oba stávají součástí nacistické mašinerie a jsou nuceni podílet se na věcech, se kterými sice nesouhlasí, ale
zároveň se proti nim nedokáží postavit. Napínavý příběh ukazuje, jak rychle
se normální život může proměnit v absurdní skutečnost během války
i jak těžké je hledání vlastního já po jejím skončení.

Mark Frost
Tajná historie Twin Peaks

598 Kč, 368 s.

Mark Frost, spolutvůrce přelomového televizního seriálu, nyní přichází
s příběhem, na který miliony fanoušků čekaly dlouhých 25 let. Kniha Tajná
historie Twin Peaks rozšiřuje svět původního seriálu a nevysvětlitelné jevy,
ke kterým zde docházelo, zasazuje do nesmírně vrstevnatého a rozsáhlého příběhu. Na jeho počátku se prostřednictvím cestovních deníků Lewise
a Clarka vracíme na samý počátek 19. století. Jedno tajemství však vede ke
druhému... až k závěrečným šokujícím událostem...

Jarmila Loukotková
Křik neviditelných pávů

348 Kč, 614 s.

V historickém románu oblíbené české autorky se ocitáme přímo uprostřed
první punské války, v rozhodujících okamžicích života římského vojevůdce
Atilia Regula. Vzpomíná na svou lásku ke kartaginské dívce Olmaaně, ženě
Marcii a dětem, na své přátele i protivníky, filozofy a politiky. K pověstnému
„Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“ je v této chvíli ještě daleko,
ale pyšná paví krása města již dává tušit jeho zkázu. Řím se brzy vydá
v jeho stopách...

Vlasta Javořická
Vítězná láska

248 Kč, 256 s.

Poslední dílo Vlasty Javořické přináší na pozadí historických změn čtyřicátých a padesátých let minulého století pestrý a pohnutý děj. Autorka sleduje
životní osudy rodiny továrníka Karáska a rolníka Soukupa, odehrávající se
na venkově i v prostředí malého města. Z mnohých náznaků je patrné, že
je to Studená a její krásné okolí. Lucie i Zdeněk prožívají radosti i smutky,
prohry i pády, ale jejich věrná láska, podpořená knězem Ondřejem Pilkou,
je nakonec vítězná.

beletrie
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Honza Žanek Hlaváček
50 odstínů hantecu
To, že hantec způsobuje dobrou náladu a navíc chutná skvěle, zjistíte
v dvojknize 50 odstínů hantecu. V 50 rozhovorech s našimi celebritami, které
se nějakým způsobem „dotkly“ hantecu, se dočtete i dost pikantní historky
legendárních brněnských postav. Pro tápající v tomto slangu nechybí ani
hantecový slovníček. Naprosto revolučním počinem je siamské dvojče publikace – hantecová kuchařka. Podle ní zaručeně uvaří skvělé jídlo s příchutí
hantecu i naprostý kuchařský antitalent.

Ilustrace
a grafické
zpracování
Libor
Machata
mediální partner

298 Kč, 272 s.

Kateřina Dubská
Dcery
Autorka v tomto románu vypráví příběh čtyř generací své vlastní rodiny. Zpočátku je velká stmelená rodina schopná společně čelit dopadům
dějinných zvratů české historie, která až tragicky poznamenává osudy
některých jejích členů. Nositelkami síly celé rodiny jsou ženy, ale čím více se
rozpadávají jejich vlastní manželství i původně pevné rodinné vztahy, tím
osudověji o tuto sílu přicházejí. Knihou se vinou nejen otázky nad vztahy
mezi ženami a muži.

358 Kč, 600 s.

Blanka Hošková
Trojhra
Trojhra vypráví příběh dvou žen, jejichž povahy, způsob života i životní priority jsou diametrálně odlišné, přestože jejich náručí i srdcem prochází ve
stejném období jeden a tentýž muž aneb příběh muže, jenž udržuje dva
paralelní vztahy a miluje dvě ženy. Zatímco má potřebu ochraňovat křehkou
květinku před nástrahami života a náladami despotického manžela, pomalu
ale jistě se mu pod kůži dostává žena zcela opačného vzezření i chápání
smyslu života, již kdysi bytostně miloval.

228 Kč, 144 s.

Zuzana Beranová
Všechny vůně Afriky
Tereza se do Afriky vydala za poklidnou úřednickou prací na českém konzulátu v Keni. Ale protože má černý kontinent zvláštní erotický půvab a taky
smysl pro humor, vedle jedovatých hadů, nesnesitelné šéfové a vrcholícího
kmenového konfliktu jí nastražil do cesty také muže. Keňského umělce,
jehož kouzlu Tereza dlouho neodolá a vydává se s ním na cestu, která voní...
všemi vůněmi Afriky.
298 Kč, 304 s.

edice
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Rosie Blakeová
Život zn. Hygge
Venkovské městečko Yulethorpe zažívá pošmourný
podzim, a stejně tak zasmušilí jsou i jeho obyvatelé. A vypadá to, že i poslední otevřený obchod,
hračkářství, brzy skončí, protože jeho majitelka
už nemá energii bojovat s nezájmem zákazníků
a pesimismem sousedů. Jenomže pak se v městečku
objeví mladá Dánka jménem Klára Kristensenová. Shodou náhod se hned první večer seznámí
s Luisou, excentrickou majitelkou hračkářství. Slovo
dá slovo, Klára se u Luisy ubytuje a domluví se s ní,
že se pokusí postavit na nohy její krachující obchod.
Netrvá dlouho a díky Klářiným nápadům podle
hygge, tedy skandinávského konceptu spokojeného života, a její přátelské povaze se krámek stává
středobodem celého městečka.
Pak se však v Yulethorpu nečekaně objevuje
Luisin syn a na další „problémy“ je zaděláno...
Kniha, která funguje jako přátelské,
vřelé objetí... čisté hygge.
květen 2018, 298 Kč, 360 s.

Rosie Blakeová
je mladá autorka, žurnalistka a bloggerka, která píše pro
řadu časopisů, mj. Cosmopolitan, The Sunday People a Best
Magazine. Vystupuje na ITV, Sky a Channel 4 a před románem Život zn. Hygge vydala tři úspěšné romány pro ženy:
How to Get a (Love) Life (2014), How to Stuff Up Christmas
(2015) a How to Find Your (First) Husband (2016).

Nastupující hvězda „ženské
romantické literatury“ Rosie
Blakeová přináší na knižní
trh pozitivní milostný příběh
pro všechny čtenářky, které
mají rády horkou čokoládu,
zatažené závěsy, příjemné
světlo svíček a chvilky
pod hřejivou dekou, kdy
se mohou začíst do knihy,
která jim přinese pocit
štěstí a pohody.
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Christina Laurenová
Miluji tě,
nenávidím tě
Carter a Evie se seznámí na trapném halloweenském večírku a okamžitě si padnou do oka. A ani
fakt, že oba pracují na vysokých pozicích konkurenčních hollywoodských společností, nijak nezmenší jejich vzájemnou fyzickou přitažlivost.
Když se ale jejich agentury sloučí a na dané pracovní pozici může zůstat jen jeden z nich, vše jde
okamžitě stranou. To, co mohl být nádherný romantický vztah, se rychle promění ve válku bez pravidel.
Může se Carter přestat snažit zalíbit se všem
a prohlédnout hru své šéfové? Může Evie zkrotit
svou soutěživou povahu, aby mohla konečně
zjistit, co od života doopravdy chce? Mohou tito
zamilovaní nepřátelé skončit jako šťastný pár,
nebo to celé skončí katastrofou a minimálně jedním
zlomeným srdcem?

červen 2018

V lásce a v práci
je dovoleno vše.

„Napěchované skvělými vylomeninami,
popkulturními referencemi a úsměvným
flirtováním, je to romantický příběh jako
stvořený pro 21. století.“
Kirkus Reviews

„Ohromně zábavné a vtipné. Je to nesmírně
příjemný a zároveň dráždivý milostný
román.“
The Washington Post

Christina Laurenová
je pseudonym dvou nejlepších kamarádek (spřízněných
duší / skoro-dvojčat) a spolupracovnic Christiny Hobbsové a Lauren Billingsové. Autorky píší jak fikci pro mladistvé, tak pro dospělé, a už spolu vytvořily čtrnáct The
New York Times bestsellerů. Jejich knihy jsou přeloženy
do více než 31 jazyků. (Některé romány obsahují líbání,
jiné HÓÓÓDNĚ líbání.)
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Božský
Svérázná Britka a suchar z Bostonu: tak rozdílné povahy jako Pippa a Jensen aby pohledal. Ona je pro
každou srandu, on se hroutí pod tíhou odpovědnosti. Řízením osudu se tihle dva setkají na společné
dovolené organizované partičkou přátel, kterou
věrné čtenářky znají již z předchozích dílů oblíbené
série Božský. Putování po vinicích je pro Pippu, jež
se právě vzpamatovává z nechutného rozchodu,
vítanou příležitostí, jak na všechno zapomenout.
Jensen se výletu účastní tak trochu z donucení a jen
doufá, že vína bude dost, aby tu nudu přežil. Nuda
se však nekoná. Celý výlet se změní v bláznivý sled
událostí a zprvu improvizovaný vztah dvou cizích
lidí postupně přeroste v hlubokou vášeň.
Závěrečný díl, ve kterém se uzavírají
osudy hrdinů celé série Božský.
Drama i humor, vtipné dialogy,
láska pošetilá i vášnivá a zejména
sex, který si hrdinové románu umí
náležitě vychutnat.
348 Kč, 386 s.

„Občas je potřeba vypnout a představovat si dokonalý život a dokonalého muže.“
Veronika Vaňková, Čteme s láskou

298 Kč
304 s.

348 Kč
320 s.

348 Kč
352 s.

348 Kč
348 s.
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Vášnivý lhář
London se po několika letech strávených na vysoké
škole oddává surfování, po nocích pracuje za barem
a vysedává s kamarády. Nic neřeší, nic neplánuje.
Když ji ale jednou ráno spláchne pořádná vlna a večer
ji úplně převálcuje sexy úsměv Luka Suttera, vychýlí
se trochu ze svého kurzu... a nabere jeho směr.
Luke funguje v módu děvkaře tak dlouho, že už
se ani nepozastavuje nad tím, co vlastně dělá. Ale po
úžasné noci s London si uvědomí, že se od zničujícího
rozchodu vůbec nikam neposunul. Díky London zatouží zase po něčem víc.
London si s Lukem sice užívá, ale když zjistí, jaká
je jeho minulost, všechno se nějak zamotá, což je
přesně to, čemu se chtěla vyhnout. Pak už je na Lukovi, aby změnil svůj život a přesvědčil ji, že nemá
přehazovat výhybku.
Na dvojku, co nechce randit
ani se do sebe zamilovat,
jsou spolu nějak často nazí.

298 Kč, 352 s.

„Supersexy sofistikovaná romance,
která dokonale zachycuje touhu, vzrušení,
pochybnosti a tvář mladé lásky.“
Kirkus Reviews

„Zapomeňte na to, co vám prodávají
jako ‚porno pro matky‘. TOHLE je porno.
Pornografická literatura bez zbytečných
nánosů. Odstíny jsou jen čajíček pro
holčičky, kterým chybí fantazie
i pohlavní život.“
Hindzu.otaku.cz
„Ve čtvrtém románu série Vášnivých se
autorkám podařilo dát klasické zápletce
nový šmrnc. Sledovat, jak děvkař Luke
potká tu pravou polovičku a nechá se
okouzlit samostatnou London, která
se ze všeho nejvíc děsí vztahů, je místy
zábavné až příliš.“
RT Book Reviews

328 Kč
367 s.

298 Kč
311 s.

298 Kč
320 s.
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Lisa Anselmová
Život v Paříži,
můj splněný sen
Život v Paříži, můj splněný sen je příběhem pro každého, kdo si kdy
připadá ztracený či zoufalý, avšak nepřestává věřit a sní o něčem
víc. Tato upřímná biografie čtenáři přibližuje hledání vnitřního
klidu a smyslu života jedné (osamělé) ženy a to, jak ji dobré i zlé
aspekty života v cizině naučily nebát se strachu, vážit si sebe samé
a vytvářet si skutečný a trvale spokojený život ve Městě světla.
Protože spokojenost stojí za to, aby o ni člověk bojoval, ne?
Když hlavní roli při hledání svého „já“ hraje Paříž.
298 Kč, 280 s.

Kathy Letteová
Jak zabít manžela
a další šikovné tipy
pro domácnost
Každá žena občas zatouží zbavit se svého chotě. Když ale Jazz Jardinovou zatknou a obviní z vraždy manžela, vtip náhle přestává být vtipem. Bezdětná kariéristka Hannah a uštvaná pracující matka Cassie
se ze všech sil snaží prokázat nevinu své kamarádky a přitom objevují
zradu, nevěru, nečekané zápletky, štíhlejší stehna i o mnoho mladší
milence. Vydrží jejich přátelství tyto čím dál temnější objevy?
Román, díky kterému si budete číst i dodatky psané
malým písmem na předsvatebních smlouvách.
288 Kč, 304 s.

Julie Halpernová
Mateřská, ale určitě
ne dovolená
Annie je středoškolská učitelka na mateřské dovolené, kterou si
představovala jako blažené období, kdy se bude sbližovat se svým
miminkem. Jenže namísto toho musí řešit problémy s vlastním
tělem prosakujícím snad ze všech možných i nemožných otvorů;
s dítětem, které odmítá spát; s manželem, který s ní chce pořád
spát (jemu snad přeskočilo?); s nezadanými kamarádkami, co jí
nedokážou poradit; a s matkou, jež se právě teď rozhodla odjet
na dovolenou... Poznáváte se?
Jak přežít horskou dráhu zvanou mateřská
aneb 3 kila štěstí a život naruby.

298 Kč, 287 s.
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Jo Nesbø
Doktor Proktor
a vana času
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel
svou dávnou lásku Julietu Margarínovou. V Lízině poštovní schránce se jednoho dne objeví zvláštní pohlednice. Je od doktora Proktora. Líze a Bulíkovi se
podaří vzkaz rozluštit a zjišťují, že doktor Proktor se
bez jejich pomoci nemůže dostat nazpět z minulosti.
Doktorovi věrní přátelé se brzy ocitají v Paříži, kde
potkávají Julietu. Tyto hrdličky se musely před téměř čtyřiceti lety rozdělit za dramatických okolností
a doktor Proktor nyní vyrazil za pomoci svého starého vynálezu, vany času, do minulosti, aby změnil
chod tehdejších událostí. Nepodařilo se mu však
vrátit do přítomnosti a nezbývá tedy nic jiného,
než aby Líza s Bulíkem podnikli svou životní koupel
a vyrazili do minulosti na pomoc doktoru Proktorovi.
Zběsilá jízda časem v zábavném
a napínavém pokračování příběhů
o doktoru Proktorovi.

278 Kč, 288 s.

Doktor Proktor opět
v kině i v knize!

268 Kč

288 Kč

288 Kč

Jo Nesbø
je známý zejména jako autor detektivních románů s hlavním hrdinou Harrym Holem a napsal také několik dětských
knih s poněkud svérázným doktorem Proktorem. V roce
2012 vyšly v Nakladatelství JOTA první dva díly: Doktor
Proktor a prdicí prášek a Doktor Proktor a vana času a v roce
2013 díl třetí a čtvrtý: Doktor Proktor a konec světa. Možná...
a Doktor Proktor a velká loupež zlata. Jeho knihy byly přeloženy do 40 jazyků a doposud se prodalo přes 14 milionů
výtisků.

298 Kč,
200 s.

348 Kč
284 s.

348 Kč
303 s.

228 Kč
200 s.
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Lauren Myracleová
Deset
Viki Perryová má deset. A deset, to už NĚCO znamená! Znamená to dvojciferné číslo narozenin, více
odpovědnosti a skoro už i postup na druhý stupeň
základní školy.
Deset znamená, že Viki dokáže už spoustu věcí –
umí se postarat o tříletého brášku Toma a zvládne
i starší sestru, typicky náladovou teenagerku. A po
boku má nejlepší kamarádku na světě – Amandu, se
kterou se dá podnikat ledasco veselého i dobrodružného. Jenže ani v deseti není život jen procházka
růžovým sadem a Viki zjišťuje, že i na ni čeká pár
pěkně těžkých rozhodnutí a dramatických situací...
Neobyčejný deník obyčejné holky.
Život je hned veselejší, když máte
kamarádku, jako je Viki Perryová!

238 Kč, 200 s.

„S Viki si v knížce Deset užijete parádní rok
plný nejen školy, ale především zábavy.“
Časopis ABC

Lauren Myracleová

238 Kč,
192 s.

238 Kč,
200 s.

238 Kč,
220 s.

248 Kč,
292 s.

se narodila roku 1969, má tři sestry a tři bratry, také tři
kočky a dnes už i tři děti a jednoho manžela. Údajně si
stále něco píše už odmala a knížky s hlavní hrdinkou Viki
tvoří jen malou část její tvorby. Ráda čte (překvapivé, že?!),
chodí na procházky s dětmi i bez nich a k jejím největším
tajemstvím patří skutečnost, že nejraději snídá kolu a párek ohřátý v mikrovlnce.
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Udělej si svoji knihu
400 stran pro vaše nápady!
Rád maluješ, píšeš, tvoříš? Vytvoř si svou vlastní knihu! Deník,
památníček, herbář, kroniku, první román, komiks, zkrátka cokoli
tě napadne. Volné strany popiš, pokresli, polep, je to jen na tobě.
Také obal sundej a udělej si vlastní – papírový, textilní nebo jen
knihu polep fotografiemi, samolepkami, fólií, korálky, kamínky...
Je to jen a jen tvoje kniha, dělej si s ní, cokoli se ti zlíbí.
„Prázdná“ kniha vám umožňuje vytvořit
si knižní skvost podle vlastní fantazie.

Erica Bertelegniová
100 přání

248 Kč, 400 s.

Je nedělení odpoledne a skoro třináctiletá Aurora Bílá právě vešla
do knihkupectví, jehož prodavačka umí... létat! A nejen to, taky
čarovat! Aurora díky ní zjistí, že pod jejím milovaným městem
Římem se nachází vedení světa kouzel, a aby o něm nikomu neřekla,
dostane od jeho královny velkolepý dar: 100 přání! 99 z nich však
musí splnit ostatním a jen to poslední může být její.
Co si asi bude Aurora přát? Bude dál jenom přihlížet snům
ostatních, nebo se stane hrdinkou toho svého?
13 let, 100 přání a 1 kouzelný příběh!

Craig Robinson,
Adam Mansbach
Jake je fake
Jake neumí pořádně hrát na žádný nástroj. A výtvarné umění?
Jeho výtvory by nevystavili ani na školní nástěnce, natož někde
v galerii. Což je doopravdy problém, protože si právě prošvindloval
cestičku do Akademie múzických a výtvarných umění pro talentované děti (a Jakeovi je jasné, že on není ani jedno z toho). Jenže
rodiče od něj čekají stejný úspěch jako od jeho talentované sestry.
Jake, který vyniká spíš smyslem pro humor než uměleckým nadáním, bude muset rychle něco vymyslet, než to na něj praskne a ze
školy ho vyrazí.
„Smál jsem se, až mi šušně létaly z nosu.“
Dave Barry, autor knihy Město šílenců

288 Kč, 264 s.

248 Kč, 144 s.
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Matt Groening
Simpsonovi:
Rodinná historie
Takže vy si myslíte, že Simpsonovy znáte? Ne
tak docela! Kniha Simpsonovi: Rodinná historie odhaluje 25 let fakt a vtipů a uvádí je
v dříve nevídané chronologické podobě. Cestujte
v čase s Mattem Groeningem, jenž nadzvedne
oponu a odhalí vám události, které proměnily
jeho obyčejnou rodinu v popkulturní fenomén.
Nostalgické vyprávění, barevné koláže,
směsice vzpomínek, pohledy zpět i vpřed, vše,
co provázelo zrod naší oblíbené rodiny Simpsonových.
Objemná kniha je naditá obrázky
a zaplňuje všechna bílá místa,
o kterých jste neměli ani tušení,
a tím dává historii rodiny
Simpsonových celistvou podobu.
Obsahuje unikátní původní záběry
z prvních dílů série.

Nominace na

598 Kč, 304 s.

2014

rodiny Simpsonových
v jedné jediné knize

Matt Groening

258 Kč

298 Kč
192 s.

je tvůrcem a výkonným producentem seriálů Simpsonovi
a Futurama a držitelem ceny Emmy. Před téměř 30 lety si
získal pozornost tvůrců jednoho zábavního pořadu, kteří
ho požádali o sérii krátkých skečů. Později byl formát rozšířen a 17. 12. 1989 byl odvysílán první dvacetiminutový
díl o svérázné rodině Simpsonových (v češtině Vánoce
u Simpsonových). Pozornost, kterou nový seriál vzbudil,
mu pak vynesla místo v hlavním vysílacím čase.

pro děti
a mládež
67

Simpsonovi
Futurama:
Propletená lapálie
Co by se stalo, kdyby se posádka Planet Expressu a obyvatelé Nového New Yorku potkali
se Simpsonovými a obyvateli Springfieldu...
A jak je to vůbec možné? Přicházejí Simpsonovi
plní Futuramy! Futurama zaplavená Simpsonovými! Účinkují: zlí mozkové, mimozemšťané
s laktózovou intolerancí, obří klubko vlny, létající
auta, záměny identity, ovládnutí světa, tkanivo
reality roztrhané na kusy, myslící planeta sbírající komiksy, Deweyův desetinný systém, meloun
samojed, otrokářství, vesmírní piráti, mocí posedlí upíři, bitvy superhrdinů, nelichotivé spodní
prádlo, šílená věda, která se vymkla kontrole
a mnohem, mnohem víc! Toto je sága, na kterou
jste čekali! Příběh tak velký, tak ambiciózní a tak
strhující, ve kterém najdete pohromadě nové
příběhy, mezihry, úvodní skici, grafické návrhy
postav a galerii plakátů od předních talentů komiksové grafiky.
Homer vs. Bender? Tak to je nářez!

598 Kč, 208 + 32 s.

Obsahuje bonusový reprint komiksu
SIMPSONOVI č. 1 – zažijte znovu devadesátá léta
s úplně prvními Simpsonovými!

258 Kč
120 s.

258 Kč
120 s.

258 Kč
144 s.

258 Kč
128 s.

edice
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Meik Wiking
Lykke
Tajemství
nejšťastnějších lidí
na světě
Dánové jsou sice nejšťastnější národ na světě, ale
štěstí jako takové není výhradně dánské. Kultury po
celém světě mají své cesty vedoucí ke spokojenému
a naplněnému životu. Meik Wiking procestoval celý
svět a hledal tajemství těch nejšťastnějších lidí.
V knize Lykke – Tajemství nejšťastnějších lidí na
světě definuje Meik šest stěžejních faktorů, které
vysvětlují valnou většinu rozdílů ve štěstí na světě,
a to pospolitost, peníze, zdraví, svobodu, důvěru
a laskavost. Zkoumá, jaké kroky můžeme podniknout, abychom vedli šťastnější život. Zjišťuje, že
se budeme cítit pohodověji a spokojeněji, pokud
jen trochu změníme chování, ať už je to stolování
po francouzském vzoru (kdy posedíme kolem stolu
a vychutnáváme každý okamžik) či tančení tanga
jako Argentinci v Buenos Aires.
Dejte svému životu Lykke.

Meik Wiking
je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí, výzkumným
partnerem Světové databáze štěstí a zakládajícím členem
Latinskoamerické sítě pro politiku pohody a kvality života.
Výsledky jeho výzkumu byly zveřejněny ve více než pěti
stech různých médiích včetně The Washington Post, BBC,
Huffington Post, The Times, The Guardian. Přednáší po celém světě, účastnil se mj. také konference TEDx. Jeho kniha
Hygge byla přeložena do 28 jazyků. Nyní přichází s novou
knihou Lykke.

298 Kč, 288 s.

Pokud chcete být
ve svém životě šťastní,
musíte ho mít!
To pravé HYGGE
s modrobílou obálkou!

298 Kč, 288 s.
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Hsi-Huey Liang
Ilustrované dějiny
moderní Evropy

398 Kč, 272 s.

CENA EVROPSKÉ
AKADEMIE
PRO DEMOKRACII

Vyprávět dějiny stručně, srozumitelně, ale přitom
zasvěceně není zrovna jednoduché. Vyžaduje to
velké umění slova i hlubokou znalost látky. A také
odvahu. Odvahu k tomu, vybrat z dějin to, co autor
považuje za nejdůležitější. Autor vybral dějiny
19. a 20. století, které většina z nás možná považuje
za málo atraktivní. Svého úkolu se však zhostil tak
nápaditě, že nám odteď budou dějiny moderní Evropy připadat jako vzrušující román. Není zde nouze ani o zápletky, ani o kladné a záporné hrdiny.
Forma rozhovoru dodává vyprávění švih a hlavně
umožňuje autorovi vše jasně a přehledně podat
a vysvětlit. A protože velkou pozornost věnuje
autor našim dějinám, bude tato kniha pro českého
čtenáře dvojnásob přitažlivá. Přinejmenším ho
zaujme nápaditá grafická podoba textu.
Výjimečná kniha o naší nedávné
historii, u níž se rozhodně
nebudete nudit.

„Knížku jsem přečetl téměř jedním dechem. Naplnila
mě radostí a hodně věcí mě naučila. Je to nejlepší
práce, kterou jsem četl za posledních patnáct let.
Není to jen kniha pro děti. Je to kniha pro každého
vzdělaného Evropana.“
Igor Lukeš,
profesor mezinárodních vztahů a dějin
na Bostonské univerzitě

Profesor Hsi-Huey Liang
přednášel více než čtyřicet let na předních amerických
univerzitách moderní evropskou historii, zejména dějiny
střední Evropy. Narodil se v Německu, dětství prožil v meziválečném Berlíně, Praze a Bukurešti, kde jeho otec působil
jako diplomat. Absolvoval univerzitu v Cambridge a studia
na Yaleově univerzitě završil doktorátem a pak nastoupil
dráhu vysokoškolského pedagoga a historika.
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Jean Artignan
Vousy aneb Vypěstuj
si svého bíbra
Vousy jsou pro muže prostředkem, jak podtrhnout
svůj styl, i když důvody pro knír, bradku či plnovous jsou různé – někdo má rád pohodlí a nerad
se holí, někdo chce zase vypadat trochu zralejší
a někomu se prostě vousy líbí. Dnešní moderní doba
přeje mužskému porostu více než kdykoli v minulosti a oldschoolové barber shopy raší jako houby
po dešti. Chcete vědět, jak vybrat vhodný styl
a střih vousů, tak, aby odpovídal vašemu vzhledu
a osobnosti? Jak si vousy správně zastřihovat?
Jak o své vousy pečovat? Jak si zvolit vhodný styl
kníru a jak ho stříhat a udržovat? Dále se seznámíte
s tradičním rituálem holení, který praktikují klasičtí
holiči, a dozvíte se tipy a triky, jak vyřešit nedostatky, problémy a každodenní potíže kolem vousů.
Moderní průvodce, který by neměl
chybět na nočním stolku žádného
gentlemana.

Jean Artignan
je autorem úspěšného francouzského blogu barbechic.fr.
Blog založil v roce 2013, kdy se začal zajímat o vousy, ale
nikde nenašel žádné uspokojivé informace. Sám tedy informace získával a dělil se s dalšími na svém blogu. Jeho
úspěch postupně rostl a v současné době má 25 000 sledujících, jeho knihy se jen ve Francii prodalo několik desítek
tisíc a přeložena byla do několika jazyků.

srpen 2018
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Alena omas
Děláme si to doma
sami 3
Třetí knížka Děláme si to doma sami je taková jako
naše současné životy, plná dětí, zahradních skrýší
a bylinkového vyrábění. Tentokrát se točí kolem
toho, co roste kolem našich domů a co běžně třeba
nepoužíváme. Když člověk ví, stačí pak natáhnout
ruku, utrhnout, vyrýpnout, sesbírat a dál se můžou
dít jen samé zázraky. Děláme si to doma sami 3 je
domácí lékárna, drogerie, kosmetický salón a špajz,
co nám roste za domem. A kromě toho také herbář.
S touhle výpravnou knihou už tuhle třiačtyřicítku
dalších bylin, keřů a stromů a) vždycky poznáte, b)
vždycky najdete, protože budete vědět, kdy a kam se
za nimi vypravit a c) vždycky využijete do posledního
lístku, protože budete vědět, jaké mají účinky a na
jakou část lidského těla jejich sílu zacílit.
Domácí lékárna, drogerie,
kosmetický salón a špajz,
co nám roste za domem.

září 2018

Byliny, keře a stromy…
Budeme z nich vařit, budeme
je zavařovat, nakládat do oleje,
budeme je sušit, a dokonce
louhovat v alkoholu!

Alena omas

398 Kč, 248 s.

398 Kč, 216 s.

před pár lety objevila možnosti a výhody výroby nejen domácí kosmetiky a založila tematicky zaměřený blog, který si
brzy získal velkou popularitu. Své recepty pravidelně předvádí v různých televizních pořadech. Během krátké doby kolem
ní vznikla nadšená komunita stejně zaměřených lidí, kterým
není lhostejné, co jedí, čím se natírají a jakými produkty ve
svých domovech obklopují sebe i své děti.
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Ada Bartlová
Vše, co jste chtěli
vědět o módě
Taková kniha o stylu tu ještě nebyla! Ada Bartlová,
zakladatelka blogu Módní peklo, se proslavila nejen
nemilosrdnou kritikou oděvních nešvarů, ale také
užitečnými radami. Z posbíraných znalostí a zkušeností teď sestavila knihu pro ženy, které už mají
plné zuby tisíckrát opakovaných řečí o francouzském šarmu a slim džínách jako základu šatníku.
Kniha obsahuje nejen tipy, jak oblékat různé
typy postavy, ale také kapitolu o materiálech, o tom,
jak poznat kvalitní oblečení a o zákulisí módního
průmyslu. Nezapomnělo se na módní chyby, samozřejmě včetně rad, jak se jim vyhnout. A pro ty,
které hledají svůj styl, je určena ilustrovaná encyklopedie.
Kniha vychází z českých reálií, respektuje místní
zvyklosti (občas, pravda, spíš jízlivě nerespektuje)
a radí, jak na nákupy v českých obchodech.
červenec 2018

S jedinečným stylem se nikdo
nerodí. Na to se musí chytře.
Všichni chceme být krásní,
a kdo říká, že ne, ten tráví
před zrcadlem nejdelší dobu!
Ada Bartlová
se narodila do krejčovské rodiny a už od malička věděla,
že každé šaty nemají jen líc, ale i rub, a že ani jednu stranu
nelze ošidit. Když v roce 2010 založila blog Módní peklo,
obula se nejen do módních nedostatků z ulice, ale i do
šlendriánu v obchodech. Popularity, kterou jí blog přinesl,
nakonec zkusila využít ke vzdělávání čtenářů, kteří kupodivu nejen neprotestovali, ale dokonce Módní peklo v roce
2012 odměnili Křišťálovou lupou v kategorii One (wo)man
show.

Brání-li vám ve výraznějším
oblékání obavy, ať jsou aspoň
vaše a ne někoho jiného.
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Desmond Morris
Nahá opice
V tomto světovém bestselleru vypráví známý
britský zoolog Desmond Morris o zvířecí podstatě člověka, o lidském jednání, které se vyvinulo
z jednání zvířat. Právě v živočišné říši autor nachází
zdroje a zárodky běžných lidských reakcí a zažitých
mechanismů chování – soustřeďuje se totiž „na ony
aspekty našeho života, jež mají zřejmou obdobu
u jiných druhů zvířat“. Všímá si původu lidské bytosti
(kterou nazývá „nahá opice“) a sleduje ji například
v oblasti sexuálního chování, výchovy potomků,
výživy, spánku i úpravy zevnějšku; pozoruje také její
vztah k ostatním živočichům. Nahá opice se tak řadí
po bok Darwinovy teorie vzniku druhů, nedívá se
tedy na člověka jako na padlého anděla, nýbrž jako
na vyšší vývojový stupeň opice, který je pozoruhodný svou odolností, energií a představivostí.
Člověk jako další živočišný druh.

288 Kč, 232 s.

Nové vydání kultovní
knihy o původu člověka.

Připravujeme vydání dalších
dvou výjimečných
Morrisových knih, které
v češtině dosud nikdy nevyšly.
Těšte se na Lidskou ZOO
a Intimní chování!
Desmond Morris
vystudoval univerzity v Birminghamu a Oxfordu a pracoval v londýnské ZOO, kde se osm let staral o expozici savců.
V roce 1967 vydal kultovní knihu Nahá opice, které se po
celém světě prodalo přes 10 milionů výtisků a která navždy
změnila pohled na původ lidského chování. Jeho knihy vyšly
ve více než šestatřiceti zemích. Kromě psaní se věnoval
i umění, filmu a televiznímu moderování.
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Tom Hodgkinson
Líný rodič
Lenošením
a nečinností
k lepšímu
rodičovství
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých
dětí? Tom Hodgkinson vám nabízí řešení –
jmenuje se „líné rodičovství“. Líný rodič je totiž
dobrý rodič. Tím, jak přehnaně zasahujeme do
života svých dětí, jim bráníme, aby vyrostly
a postaraly se samy o sebe. Stáhněte se. Nechte
je žít. Jde o zaručený úspěch pro obě strany – vy
budete mít méně práce a dítě tím jen získá, vy
i vaše děti se naučíte užívat každodenního života a také samostatnosti a nezávislosti.
Vychovávejte své děti tradiční
metodou podle MANIFESTU
LÍNÉHO RODIČE, který naleznete
uvnitř naší nejprodávanější knihy
let 2009–2012!

cena Kč, s.

268 Kč, 248 s.

Knihou Líný rodič se nechali inspirovat i Tereza Maxová,
Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk.
„V těchto stresem nabitých časech... bychom si
všichni měli dopřát četbu takové knížky.“
Library Journal
Skvostná kniha.
Velice čtivá a užitečná
pro všechny, kdo se
rozhodují k tomu,
že učiní zásadní krok
a začnou řídit svůj
vlastní osud.

C. D. Hodgkinson
Tom
Payne
je šéfredaktorem
americký volnomyšlenkář
časopisu Idler
a spisovatel.
(Lenoch), který
Proslavil
se těší
se stále
především
větší popularitě,
sedmidílnou
a jeho
sériírevoluční
kultovníhodíla
deníku
o návratu
Mládí vkhajzlu.
přiroVystřídal
zenému životu,
bezmálabezbřehé
třicet zaměstnání
lenosti a tradičním
a žádné sehodnotám
mu podle
jeho
se překládají
slov nelíbilo.
do mnoha
V současné
jazyků. době
Po letech
se věnuje
strávených
provozu
na
svého
devonském
nakladatelství
venkově Aivia
se vrátil
Press,
domuzeu
Londýna,
karavanů
kde řídí
a psaní
svou
beletrie.
AkademiiŽije
lenosti
v Sonoma
a hrajeCounty,
na ukulele.
severně od San Franciska.
298 Kč, 231 s.
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Dirk Becker,
Dieter H. Wirtz
Velká kniha o rumu

září 2018

Rum od cukrové třtiny až po degustaci. Rum je,
stejně jako víno nebo whisky, alkohol, který si zaslouží ušlechtilá slova. Výjimečné aroma, delikátní
chuť... tento úžasný nektar se degustuje stejně
jako velká vína. A navzdory tomu, co si mnozí myslí, jediným domovem tohoto moku není Karibik.
Od Karibiku přes Latinskou Ameriku a Evropu až
po Japonsko... autoři nás vezmou na dobrodružnou cestu za poznáním těch největších značek,
známých i méně známých, a otevřou nám dveře
do lihovarů, které používají celou škálu výrobních
metod, od těch tradičních až po ty nejmodernější.
Určitě netušíte, že na světě existuje 16 000 různých druhů rumu a rozmanitost jejich chutí nezná
mezí. Ovšem existují jen dvě hlavní variety – rum
vyrobený z melasy, což je to, co zbyde při zpracování cukrové třtiny, a rum z čerstvé třtinové šťávy.
Ten první je zpravidla sladší a těžší, ten druhý je
svěžejší a jemnější. S námi ochutnáte nejen ty
nejznámější.
Střízlivost je úžasná věc...,
pokud se užívá s mírou.

Jedinečná a vyčerpávající
kniha o rumu na našem trhu.
Popis zpracování cukrové
třtiny, popis výroby rumu,
historie jednotlivých oblastí
a značky místních rumů,
recepty na míchané nápoje.

Je libo Doorly´s z Barbadosu,
Angosturu z Trinidadu,
Appleton z Jamajky,
Centenario z Kostariky
nebo Diplomático z Venezuely?
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Stéphane Garnier
Chovejte se jako
kočka
Kočka všechno pochopila, dělejme to jako ona! Tato
samozřejmost inspirovala Stéphana Garniera k napsání příručky o osobním rozvoji pojaté jinak než
podobné knihy. Kočka je svobodná, klidná, pozorující, opatrná, elegantní, charismatická, samostatná,
hrdá, nezávislá... Má tolik záviděníhodných vlastností, které můžete snadno rozvíjet, když se jí budete
inspirovat ve svém každodenním životě.
Nechejte se tedy vést Stéphanem Garnierem
a jeho společníkem Ziggym, kteří vám krok po kroku vysvětlí, jak pozorováním vaší kočky zlepšit svůj
život. Záleží na vás, jak budete myslet a jednat! Už
nebudete podléhat rozkazům ani tlakům všedního
života! V kanceláři, v rodině nebo mezi přáteli vám
kočka pomůže lépe zvládat stres, tříbit vaši nezávislost, zvyšovat vaše charisma...
Kočka je váš nejlepší kouč!

květen 2018

„Je to překvapující knížka.
Není dlouhá, je legrační, ale hlavně plná
užitečných a rozumných rad.“
www.des-livres-et-nous.com

Stéphane Garnier
je muž mnoha profesí, pracoval mj. jako zvukař v USA,
truhlář, webmaster, účetní, zpěvák, prodavač, realitní
makléř, třídič balíků, satirik, bloger, spisovatel... Je autorem mnoha, většinou satirických, knih. Knížku Chovejte se
jako kočka napsal za tři týdny. Se svým kocourem Ziggym
bydlí na lodi v Lyonu.

První kniha inspirovaná
kočkou, která vám poradí,
jak lépe žít každodenní život!

populárně
naučná
78

Andrew J. Wakeﬁeld
Očkování:
Bezohledná lež
Jak zmanipulovat davy
Jestliže se autismus ještě vaší rodiny netýká,
jednou se týkat bude. A pokud se něco nezmění,
a nezmění se to rychle, máte téměř stoprocentní
jistotu. Proto se vás týká i tato kniha. Nejde o žádný
jednostranný pohled na banální spor britských
lékařů, ale o zprávu z bojové linie jedné významné
války – války proti kompromisům v medicíně, proti
korupci ve vědě i proti reálně přítomnému ohrožení
našich dětí v zájmu politiky a tučných zisků. Je to
příběh o tom, jak se „Systém“ vypořádává s nesouhlasem ze strany lékařů a vědců.
Dr. Wakefield v této knize přináší důkazy svých
kontroverzních tvrzení a vyzývá rodiče, aby si stáli
za svým právem na informace.
Kniha, která rozpoutala diskuzi
o negativních dopadech očkování.
listopad 2018

Kontroverzní kniha lékaře,
který poukázal na jasnou
souvislost mezi očkováním
a autismem, za což byl
„vyššími“ lékařskými kruhy
exkomunikován.
Dr. Wakeﬁeld si přesto
stojí za svým.

Dr. Andrew J. Wakeﬁeld
je lékař se specializací na gastroenterologii, který získal
řadu stipendií a ocenění a publikoval více než 130 vědecky cenných článků a odborných komentářů. Poté, co
narazil na spojitost mezi zánětlivým onemocněním střev
(a následně neurologickými problémy) a očkováním a své
závěry zveřejnil, byl vyloučen z lékařské akademické obce
a přišel o licenci. Je ženatý a má čtyři děti.

populárně
naučná
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V poslední knize série Retro ČS si čtenář konečněě
užije i trochu zaslouženého odpočinku. Expedice do
časů socialismu startuje během uhelných prázdnin
roku 1979, ale autor se zaměřuje na trávení volného času a zejména cestování před tímto datem i po
něm. A forma odpočinku, které je věnována poslední
kapitola, leckterého čtenáře určitě překvapí. Třetím
dílem se uzavírá úspěšný knižní cyklus, kterým
Michal Petrov navázal na svůj televizní a později
i rozhlasový projekt. Jako pamětník závěrečné fáze
československého socialismu nabízí čtenářům vedle
obecné informační hodnoty i řadu osobních postřehů. Téma a jeho zpracování mu přinesly úspěch jak
u odborníků, tak u široké čtenářské obce – první
dva díly trilogie Retro ČS se staly knižními bestsellery ve své kategorii.
Jak jsme (ne)cestovali
za reálného socialismu.

TE
DARUJ

Michal Petrov
Retro ČS 3
(Povolená) dovolená

POMÍNKY!
VZ

498 Kč, 338 s.

„Pod plastovým stromkem ověšeným fondánovou
čokokolekcí přidělenou soudruhy z ROH sedí převážně
‚měkké‘ dárky zabalené v pomačkaném vánočním papíru
(recyklovaném z loňska
ka a předloňska). Na sladký život
za totáče si můžeme zavzpomínat díky knihám Retro ČS.“
Kateřina
Kate
eři
řin
na Kadlecová, Reflex

2013

22015
015

Retro ČS 1–3

Michal Petrov
zažil jako zpravodaj ČT v Německu první vlnu sentimentálního stesku po fenoménech spojených se zaniklou NDR.
Po sbírání zkušeností v celé řadě dalších redakcí se vrátil
na Kavčí hory, aby se podílel na vzniku zpravodajského
programu ČT24. Této příležitosti využil i ke splnění svého
snu – pokusit se alespoň částečně zmapovat socialistický
konzum u nás. V roce 2008 se tak stává duchovním otcem
magazínu Retro, věnovaného fenoménům čtyř dekád před
revolučním rokem 1989.

498 Kč, 246 s.
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Milan Švihálek
Za svědky minulosti
Výpravy za technickými
památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy
a Slezska
Minulost a život předků lze poznávat nejen díky
ozvěnám, které k nám doléhají ze stránek dávných
kronik, z nápěvů starých písní a fresek na chrámových stěnách, ale i díky vzkazům, které nám přes
práh staletí posílají ve svých výrobcích a plodech
práce někdejší řemeslníci. Setkáváme se s nimi
všude v naší vlasti. Se starými hamry, papírnami,
lanovkami, sklárnami a cihlářskými skanzeny. Možná se o nich neví tolik jako o památkách kulturních
a uměleckých, přesto i ony vypovídají o naší minulosti, poskytují obraz toho, jak se kdysi žilo, s jakými technickými problémy se lidé potýkali na cestě
k pokroku a lepšímu životu. Vydejte se s námi na společnou pouť mezi stíny dávných řemeslníků a možná
tam potkáte i kousek sebe, svůj obraz a své dětství.
červen 2018

ilustrace Tereza Jirků Váňa

S klukovskou zvědavostí na
výpravách za větrnými mlýny,
zaprášenými kovadlinami
a ztichlými šachtami.
Kniha je provázena množstvím
dobových materiálů,
ilustracemi, mapou
s vyznačenými lokalitami
a praktickými informacemi
o otevíracích hodinách.

Milan Švihálek
pracoval v ostravském studiu Československé a později
České televize jako redaktor, moderátor, scenárista a dramaturg. Podílel se téměř na tisícovce televizních pořadů
a je autorem stovek scénářů k publicistickým, dokumentárním, zábavným a vzdělávacím pořadům a seriálům.
Jako novinář na volné noze spolupracuje s řadou novin
a časopisů a také s Českým rozhlasem.

populárně
naučná
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Jeho Svatost dalajláma XIV.,
Desmond Mpilo Tutu,
Douglas Abrams
Kniha radosti
Douglas Abrams mistrně propojil životní příběhy dvou blízkých
přátel – Jeho Svatosti dalajlámy a arcibiskupa Desmonda Tutua,
jejich odpovědi na otázky týkající se překážek na cestě k radosti,
pokory, humoru, odpuštění, vděčnosti a dalších. Nikdo z nás nedokáže uniknout utrpení. To však neznamená, že nemůžeme prožívat radost. Netrapme se kvůli věcem, které nedokážeme změnit.
Rozhovory a myšlenky dvou velkých mužů,
držitelů Nobelovy ceny za mír, o tom,
jak být šťastný v dnešním proměnlivém světě.

348 Kč, 352 s.

Haemin Sunim
Věci, které uvidíte,
jen když zpomalíte
Tato kniha jednoduchou a srozumitelnou formou esejů a krátkých
poselství, s nadhledem a pochopením pro člověka žijícího současným hektickým životním stylem inspiruje čtenáře k jinému pohledu
na svět a k hledání cesty ke šťastnějšímu a vyrovnanějšímu životu.
Ohromná obliba této knížky v mnoha zemích, milióny prodaných výtisků a řada získaných ocenění svědčí o tom, že její myšlenky
jsou velmi aktuální pro široký okruh lidí z nejrůznějších koutů světa.
Jak si zachovat klid a bdělou pozornost
v uspěchaném světě.

298 Kč, 328 s.

Anne Berest, Audrey Diwan,
Caroline de Maigret, Sophie Mas
Jak se stát Pařížankou
Pařížanku poznáte všude na světě díky jejímu osobitému šarmu
a způsobu, jakým si dokáže vychutnávat život. Je neustále šik a elegantní. Nemusí se ani moc namáhat a muži jí padají k nohám. Samozřejmě že Pařížanka je žena jako všechny ostatní, ale se špetkou
něčeho navíc… A pokud se chcete dozvědět i něco z jejích tajných
triků, zkuste zalistovat touto knihou od okouzlujících rodilých Pařížanek.
Nemusíte být Francouzka, abyste se stala Pařížankou.

348 Kč, 272 s.
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David J. Kent
Tesla – génius, který zkrotil
elektřinu

348 Kč, 248 s.

Autor v této graficky výjimečné publikaci odhaluje Teslův život i dramatické
události a tajemství obestírající tuto téměř romantickou postavu. Střídavý
proud, rádio, bezdrátová komunikace, elektromotor – to jsou jen některé
z objevů Nikoly Tesly. Přesto ovoce jeho úspěchů sklidili většinou jiní. V souvislosti s touto osobností se také objevuje spousta konspiračních teorií,
a dokonce se stala i jistým popkulturním idolem.

Linda Goodmanová
Sluneční znamení
Zjistěte, co se opravdu děje ve vašem životě i v životech vašich blízkých!
Je váš vyvolený i přes svou tvrdou vizáž citlivka? Chce si vás ta kráska vzít
vážně jen pro peníze? Kdy raději držet jazyk za zuby a kdy jít s pravdou
a pocity ven? Kdy požádat šéfa o zvýšení platu, dívku o ruku nebo zetě
o půjčku? Vesmír vám pomůže najít odpověď.
348 Kč, 528 s.

Šárka Vávrová
Deník koučky
Zamilujte se do svého života
Šárka Vávrová přináší svůj úhel pohledu na vztahy, peníze, práci i sebevědomí
a zdraví. Sdílí se čtenáři příběhy ze své dlouholeté praxe, ale nebojí se mluvit
ani o svých osobních zkušenostech. Dotýká se témat, která jsou v dnešní době
velmi aktuální a rezonují s většinou z nás. Jak vybudovat dokonalý vztah; jak
získat práci, která by nás naplňovala a zároveň finančně zajistila; jak čelit každodennímu stresu – to a mnoho dalšího se dočtete v její knize Deník koučky.
348 Kč, 352 s.

Petr Novotný a kolektiv
Pivařka
Tajemství domácího pivovarství

398 Kč, 328 s.

Už tajuplný název napovídá, že se jedná v českých poměrech o zcela unikátní
projekt. Tři nadšenci do domácího vaření piva se jednoho dne rozhodli, že osloví ostatní domovarníky, vyberou od nich ty nejlepší a nejověřenější receptury
a vydají je. Jako inspiraci pro další. Podařilo se shromáždit 100 zcela unikátních
receptů! Ale nečekejte jen „kuchařku“, kniha je opatřena i kapitolami o historii
vaření a hlavně odborným a rozsáhlým úvodem do domácího pivovarství.

populárně
naučná
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Jozef Augustín
U kávy o kávě a kávovinách
Kniha, která neřest povýší na umění, z jejíchž stránek voní nejen káva, ale
i moře, hory a exotické dálky. Už jen cesta kávových zrn má v sobě nádech
tajemství a dobrodružství, o jakých jsme čítali jako děti. Nečekejte ale romantické vyprávění, U kávy o kávě a kávovinách je kniha pro kávové znalce
i běžné konzumenty. Seznámí vás poutavou formou s historií i současností
pěstování kávovníku, zpracování kávových zrn a zasvětí do tajemství pražení.

TERAZ AJ
V SLOVENČINE

398 Kč, 360 s.

William Davis
Život bez pšenice
Autor odhaluje pravdu o moderní pšenici a rozebírá její historickou roli
v lidském jídelníčku. Už to není ta vydatná základní potravina, kterou naši
předci pěstovali pro svůj chléb vezdejší; dnešní pšenice byla geneticky
změněna tak, aby výrobcům potravin přinesla největší výnosy za cenu
nejnižších nákladů. Kniha nabízí velmi poučný pohled na tuto důvěrně
známou potravinu a poskytuje návod, jak se uzdravit a nadobro se zbavit
přebytečných kil.

298 Kč, 336 s.

Mark Sircus
Jedlá soda – unikátní
přírodní léčba
Víte, že existuje přírodní prostředek, snadno dostupný a velmi levný, který
vám pomůže vyřešit spoustu zdravotních problémů a vyléčit nemoci, jako
je třeba onemocnění ledvin, infekce způsobené plísněmi, chřipka, vysoký
krevní tlak, cukrovka a dokonce i rakovina? Tento zázrak se jmenuje jedlá
soda. Víme, že soda dokonale vyčistí nehty, zuby a odstraní jakýkoli zápach.
Dr. Sircus ale jako první shrnul bohaté využití jedlé sody v medicíně.

288 Kč, 236 s.

Julia Childová, Simone Becková,
Louisette Bertholleová
Umění francouzské kuchyně
Umění francouzské kuchyně už více než pět desetiletí slouží jako bohatý
zdroj poučení a inspirace gurmánům celého světa a jistě nabídne spoustu
skvělých zážitků i vám.
Světoznámá bible kulinářského umění a základní
příručka všech milovníků francouzské kuchyně.

598 Kč, 896 s.

VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
CELOBAREVNÉ PUBLIKACE
BONUSY
K PRŮVODCŮM

Rough Guides CZ

edice

#SNAMIZAZIJETEVIC

turistické průvodce

„Průvodce řady Rough dobře znám a používám je
proto, že jsou nejlepší!“

turistické
průvodce

Dr. Miloslav Stingl, indiánský náčelník,
spisovatel, etnograf, cestovatel
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328 str., 29 map
16 str. bar. přílohy
Cena 398 Kč

990 str., 60 map
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Cena 898 Kč
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365 str., 50 map
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598 Kč
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Průvodce řady Rough Guides a Bradt se pravidelně umisťují
v soutěži festivalu TOURMAP a TOURFILM
(2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015)
a získaly také ocenění na festivalu GO KAMERA (2002, 2003, 2016).
Získaly i prestižní ocenění udělované společnostmi BAA a Expedia.
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ŘÍJEN 2018
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20 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

a
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432 str., 32 map
24 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

a
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celobarevná publikace
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1 316 str., 128 map
42 str. bar. přílohy
Cena 1 498 Kč

a
akční cen

298 Kč

692 str., 82 map
40 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

a
akční cen

248 Kč

382 str., 45 map
36 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

a
akční cen

248 Kč

298 Kč
a
akční cen

298 Kč

478 str., 41 map
24 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

312 str., 40 map
24 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

753 str., 88 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

924 str., 112 map
36 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

470 str., 40 map
16 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

turistické
průvodce

„Nejužitečnější rady bez zbytečných okras.“
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298 Kč
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ČERVENEC 2018
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celobarevná publikace
Cena 648 Kč
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„Průvodce Nakladatelství JOTA vám sníží náklady na cestu.“
Jiří Kolbaba, fotograf
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a
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248 Kč
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Cena 898 Kč

480 str., 40 map
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Cena 548 Kč
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TURISTICKÉ PRŮVODCE Z NAKLADATELSTVÍ JOTA

Evropa
Albánie
Alpy
Amsterodam
Andalusie
Anglie a Wales
Athény
Barcelona
Benátky
Bretaň & Normandie
Budapešť
Bulharsko
Burgundsko a údolí Loiry
Černá Hora
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Korsika
Londýn
Madrid
Maďarsko
Mallorca a Menorca
Německo
Norsko
Paříž
Petrohrad
Pobaltské státy

Portugalsko
Provence
Pyreneje
Rakousko
Rumunsko
Řecké ostrovy
Řecko
Řím
Sardinie
Sicílie
Skotsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Vídeň

Amerika
Argentina
Brazílie
Dominikánská republika
Florida
Chile
Kanada
Karibik
Kostarika
Kuba
Mexiko
New York
Peru
Střední Amerika
USA východ
USA západ
Venezuela

Asie
Bali a Lombok
Bangkok
Čína
Gruzie
Indie jih
Indie sever
Indonésie
Írán
Izrael
Japonsko
Jemen
Jihovýchodní Asie
Jordánsko
Kambodža
Laos
Mongolsko
Myanmar (Barma)

Afrika
Egypt
Jižní Afrika
Keňa
Maroko
Namibie, Botswana
Tanzanie
Austrálie
Austrálie
Nový Zéland

Nepál
Srí Lanka
Thajsko
Vietnam
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ubytování přímo u moře
český personál
česká a indonéská kuchyně
pro rodiny s dětmi
transport a výlety
potápěčské centrum
korálová zahrada u resortu
tradiční balijské masáže / dva bazény
individuální přístup
i pro nepotápěče
vlastní 43 m dlouhý vrak před resortem
nové vily z roku 2015

info@relaxbali.cz
+420 602 344 534
+420 608 925 000
+62 811 39 39 733
+62 878 619 69 733

www.relaxbali.com

NEJBOHATŠÍ NABÍDKA
OPRAVDOVÉ EXOTIKY
Rádi vám připravíme i netradiční cestu na míru.
www.livingstone.cz

Srdcaři v Africe

www.webcestovatelu.cz
HLEDEJTE nové cesty, SDÍLEJTE své zážitky,
OBJEVUJTE svɄt.

www.kartograﬁe.cz

Atlasy světa pro každého

také jako

E-KNIHA

n
á
m
o
r
ý
v
a
h
Ž
o
r
p
n
neje
!
y
n
d
é
n
d
a
l
ch
Až se opět vrátí zima,
zapalte svíčky,
zabalte se do deky
a relaxujte s romantickým
hygge románem…
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www.dancebrno.cz
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JIŽ VÍCE NEŽ 400 TITULŮ
NAKLADATELSTVÍ JOTA K DOSTÁNÍ JAKO

E-KNIHY

www.jota.cz
www.palmknihy.cz
www.ereading.cz
www.rajknih.cz
www.ebux.cz
www.bookport.cz
www.wooky.cz
www.kosmas.cz
www.knihcentrum.cz
Apple store
www.martinus.cz
www.martinus.sk
www.alza.cz

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

na našem e-shopu

20% SLEVA
akce, soutěže, fotogalerie,
ze života JOTY…

